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Pakiety w systemie moniTorus.
Funkcje systemu moniTorus – Modu : Energia elektryczna
Tworzenie struktury przedsi biorstwa
Tworzenie grup logicznych (dzia ania na grupach)
Administrowanie kontami
Odczyty parametrów
Dobowe – Energia czynna, Energia bierna w strefach, B dy
Miesi czne – Energia czynna, Energia bierna w strefach, 10 Mocy max (15min)
Godzinowe – Energia czynna, Energia bierna w strefach, w fazach, tg fi
Profile 15’ – Przyrosty energii, Profil Mocy
„On – line” (minutowe) – Energia ca kowita pobierana, Pr dy, Moc czynna, Moc

Basic

Advanced

bierna, Moc ca kowita, B dy, Wykres wskazowy k ta fazowego

Stra nik
Mocy
Bilansu
Kosztów
Raporty Techniczne
Wykresy/zestawienia za okres predefiniowany
Wykresy/zestawienia za dowolny okres
Wykresy parametrów „on – line”
Porównywanie zu ycia dowolnych obiektów w przedziale czasu
Porównywanie zu ycia dowolnych obiektów w ró nych przedzia ach czasu
Procentowy udzia zu ycia w strefach
Procentowy udzia zu ycia w godzinach
Zestawienie czasu przebywania w ró nych progach Pum (0-20%,
21-50,..powy ej 100%)
Dodawanie komentarzy
Zaników/waha napi
Bilansowanie
Wska nik Mocy rzeczywistej/Pum
Raporty Kosztowe
Zestawienie kosztów zu ycia za okres predefiniowany
Zestawienie kosztów zu ycia za dowolny okres
Zestawienie kosztów zu ycia bie ce (w bie cym miesi cu)
Porównywanie kosztów dla dowolnych obiektów w przedziale czasu
Porównywanie kosztów dla dowolnych obiektów w ró nych przedzia ach czasu
Dodawanie komentarzy
Koszty ponoszone/Koszty planowane
Koszty ponoszone/Koszty ca kowite
Koszty ponoszone/Przychód (Sprzeda )
Zestawienie kar za przekroczenia mocy
Zestawienie kosztów niewykorzystanej mocy
Zestawienie czasu przebywania w ró nych progach Pum(0-20%,
21-50,..powy ej 100%)

Zestawienie cen energii w czasie
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Alarmy
Przekrocze mocy
Przekrocze kosztów
Bilansowania
Funkcje Specjalne
Generator zapyta ofertowych do ZE – Gie da energii
Export danych (specjalny)
Benchmarking cen taryfowych
Benchmarking cen rzeczywistych
Optymalizator taryfy
Optymalizator dostawcy (ceny rynkowe)
Optymalizator dostawcy (ceny rzeczywiste)
Prognozowanie zu ycia
Grupa zakupowa
Wizualizacja (synoptyka) struktury przedsi biorstwa + wy wietlanie
wybranych parametrów
Pomoc
e- Learning
HelpDesk mailowy
HelpDesk telefoniczny

Dost pna

Niedost pna

Basic

Advanced

Opcja

Funkcje uj te jako opcja wyceniane s indywidualnie.
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