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RIEŠENIE PRESNE PRE VAŠU FIRMU
Ak vaša faktúra obsahuje položku Tarifa za dodávku kapacitnej, resp. 
induktívnej zložky jalovej energie, automaticky platíte distribučnú 
prirážku. Vďaka našej službe OPTIbasic vám pomôžeme zanalyzovať 
výšku prirážok za posledných 12 mesiacov.

Následne posúdime návratnosť predpokladanej 
investície na kúpu a montáž kompenzačného 
zariadenia.

Naše skúsenosti ukazujú, že je možné mon-
tážou kompenzačného zariadenia ušetriť 
až do 30 % z celkových nákladov na distri-
búciu elektriny.

Kompenzačné
zariadenia

ČO JE JALOVÁ ENERGIA?
Jalová energia vzniká používaním spotrebičov s indukčným charakterom odberu, ktoré použí-
vate denne vo vašej firme. Spolu s činnou zložkou elektriny je potrebná pre správne fungova-
nie zariadení. Výskyt zložky jalovej elektriny vyhodnocuje každý mesiac účinník. 

ČO JE ÚČINNÍK?
Účinník vyjadruje pomer medzi činnou a jalovou energiou nameranou v odbernom mieste. Ak 
je hodnota nižšia ako 0,95, platíte zvýšenú tarifu za odber jalovej energie zo siete. Ak je táto 
hodnota vyššia ako 1, platíte zvýšenú tarifu za dodávku jalovej energie do siete.

AKO SA VYHNÚŤ SANKCIÁM?
Aby vám nebola vo faktúrach účtovaná prirážka za jalovú elektrinu, je potrebné, aby bola 
hodnota účinníka v rozmedzí od 0,95 do 1. Negatívne dôsledky spotreby vám pomôže minimali-
zovať kompenzátor; bez ohľadu na veľkosť vašej prevádzky.



JALOVÁ ENERGIA

ZÚČTUJTE TO SANKCIÁM 
ZA JALOVÚ ENERGIU!

POMÔŽEME VÁM ZNÍŽIŤ ÚČTY 
VO VAŠEJ FIRME
Zistite, či vo vašej firme nevzniká jalová elektrina. Informáciu o ne-
vyžiadanej dodávke nájdete priamo vo faktúre od vášho dodávateľa. 
Možno budete prekvapení, akú sumu môžete vašej firme ušetriť.

Chcete si byť istí, či sa vám 
inštalácia kompenzácie oplatí? 
S našou službou OPTIbasic bu-
dete presne vedieť, koľko ročne 
zaplatíte na prirážkach za jalovú 
energiu, a spolu s cenou za rea-

lizáciu jednoducho identifikujete 
návratnosť opatrenia. Všetko 
o službe OPTI, ktorá vám dodá 
optimizmus a zníži vaše náklady, 
nájdete na www.elgas.sk

AKO PREBIEHA INŠTALÁCIA KOMPENZAČNÉHO ZARIADENIA?

1. Konzultácia stavu s naším 
špecialistom

2. Realizácia odbornej prehliadky 
a merania v mieste spotreby

3. Návrh technickej realizácie 
s cenovou ponukou

4. Inštalácia zariadenia a uvede-
nie do prevádzky

CENA KOMPENZAČNÉHO ZARIADENIA ZAČÍNA UŽ OD 
1 440 € BEZ DPH

Kompenzačné
zariadenia

OPTI



AKO SME POMOHLI NÁŠMU KLIENTOVI UŠETRIŤ?
Spoločnosti spracovávajúcej kovový odpad s celkovou spotrebou na úrov-
ni 20 MWh sme analyzovali priebeh spotreby prostredníctvom služby 
OPTIbasic a zistili sme, že na prirážkach za jalovú energiu zaplatila 
za posledných 12 mesiacov sumu 1 813 €. Výška týchto prirážok bola 
jasným signálom, že hľadať riešenie na ich odstránenie má svoje racionál-
ne opodstatnenie. Spoločnosti sme navrhli a zabezpečili všetky potrebné 
kroky na inštaláciu moderného kompenzačného zariadenia, pričom táto 
investícia predstavovala 2 134 €. Návratnosť teda predstavovala necelých 
14 mesiacov.

VIETE, ŽE...
Viete, že aj vaša firma 
môže ušetriť stovky až 
tisíce eur na energiách? 
Dôvodom sú sank-
cie za jalovú energiu 
a nedodržanie účinníka, 
ktoré vám účtuje vaša 
distribučná spoločnosť. 
Máme však pre vás 
dobrú správu – tento 
problém sa dá ľahko 
vyriešiť.
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DODÁVAME
ENERGIU
VÁŠMU
PODNIKANIU

NA ZÁKLADE VÝSLEDKOV VÁM ZABEZPEČÍME:
odbornú obhliadku vášho odberného miesta spojenú 
s kontrolným meraním a analýzou elektrickej siete 

detailný technický návrh kompenzačného zariadenia, ktorý vám 
bude ušitý priamo na mieru 

dodávku a inštaláciu zariadenia renomovanou slovenskou 
spoločnosťou s dlhoročnými skúsenosťami v odbore

AKÉ ĎALŠIE VÝHODY VÁM SLUŽBA PONÚKA?
servisný zásah v prípade potreby už do 3 dní v cene zariadenia

možnosť prioritnej inštalácie najneskôr do 14 dní

predĺženú záruku až na 4 roky podľa vášho želania


