
Система  ежедневного мониторинга

потребления энергоресурсов “ Энергобаланс “



А Вы знаете сколько энергоресурсов

потребляете?
Рост цен.

Энергосбережение..

Энергоэффективность…

Прежде чем экономить, нужно знать, что и в каких объёмах
потребляется!!!

Лишь проведя анализ потребления, можно определить
первоочередные шаги и учреждения, в которых необходимо
внедрение энергосберегающих мероприятий, которые при
этом дадут максимально возможный эффект и хорошую
окупаемость.

Одним из наиболее эффективных способов расчёта
энергопотребления является ежедневный мониторинг .



Ежедневный мониторинг энергопотребления

Ежедневный мониторинг
потребления энергоносителей – это
определённое число мероприятий, которые
имеют определённый порядок и призваны
обеспечить рациональное использование
энергоресурсов и разработку обоснованных и
прозрачных лимитов на ресурсы бюджетным
учреждениям города/района – учреждениями
образования, здравоохранения, культуры и
т.п.

Мониторинг предусматривает
централизованный сбор информации о
потреблении энергоресурсов для их
дальнейшего анализа и принятие мер по
предотвращению нерационального
использования ресурсов.



1. Быстрый доступ местного руководства к наиболее
объективной информации (в разных её ракурсах) о
состоянии потребления энергоресурсов в городе.

2. Финансовые расчеты обычно не показывают реального
положения дел, в связи с задолженностями,
изменениями тарифов.

3. Побуждения работников на местах ЕЖЕДНЕВНО
контролировать потребление энергоресурсов в
закрепленных за ними зданиях.

4. Оперативное выявление и реагирование как на месте
так и на местном уровне потерь энергоносителей
(аварии, повреждения, несанкционированное
использование и т.д.).

Преимущества ежедневного мониторинга

потребления энергоресурсов





Программа “ Энергобаланс ”

Программа имеет 3 базовых инструмента:

- Ввод данных 

- Анализ данных 

- Администрирование 

Все данные связаны между собой связями 

различных уровней и характеров. Разделение их 

происходит для выделения частей необходимых для 

различных пользователей программы.



Программа “ Энергобаланс ”

Начальная страница



Программа “ Энергобаланс ”

Инструмент: ВВОД ДАННЫХ



Программа “ Энергобаланс ”

Увійшовши в систему користувачу необхідно лише внести покази лічильників які були ним зняті, а
також при його наявності ввести коефіцієнт розрахунку даного лічильника. Інструмент містить
чотири основні пункти: ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ, ВОДА, ТЕПЛО, ГАЗ.

Инструмент: ВВОД ДАННИХ
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Програма “ Енергобаланс ”

Після внесення показів лічильників та їх коефіцієнтів необхідно вказати дату та час коли були зняти
показники та натиснути кнопку “ДОДАТИ”. Після чого дані будуть внесенні в єдину базу даних та їх
коректування буде можливим лише відповідальним за програму особам (адміністраторам).

Інструмент: ВВІД ДАНИХ



Програма “ Енергобаланс ”

Даний інструмент надає змогу переглянути фактичне споживання енергоносіїв як кожним
закладом окремо так і в розрізі окремої групи. Для початку необхідно вибрати власне який заклад
Ви хочете переглянути, період та знову ж таки пройти процедуру авторизації. Прикладу виберемо
розділ “ Інші ” та установу “ Рятувальна станція ”.

Інструмент: АНАЛІЗ ДАНИХ



Програма “ Енергобаланс ”

Після проведення усіх необхідних процедур ми отримуємо власне аналіз використання усіх видів
енергоносіїв закладом як у табличній формі так і у графіках. Крім того маємо порівняння із
встановленими лімітами на дані види енергоносіїв для даних закладів, а також дані споживання
на одного учня.

Інструмент: АНАЛІЗ ДАНИХ
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Програма “ Енергобаланс ”

При виборі не однієї установи, а певної групи ми отримуємо зведений порівняльний аналіз також
із графічними матеріалами. При наведенні курсором на гістограму на графічному матеріалі
висвічується установа та її споживання. Проте якщо нас зацікавила якась конкретна установа ми
відразу натискаємо на її назву і переходимо на перегляд аналізу по ній.

Інструмент: АНАЛІЗ ДАНИХ (ЗАГАЛЬНИЙ)
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відразу натискаємо на її назву і переходимо на перегляд аналізу по ній.

Інструмент: АНАЛИЗ ДАННЫХ (ОБЩИЙ)



Програма “ Енергобаланс ”

Модуль: Рост тарифов



Програма “ Енергобаланс ”

Модуль: Структура расходов


