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STUDIU DE 
OPORTUNITATE

AUDIT 
ENERGETIC

PACHETUL DE SERVICII ENERGETICE

Raportul de oportunitate este conceput special pentru a-i ajuta pe clienți să
idenƟfice potenƟalul de reducere a consumului de energie și să minimizeze riscurile
unui impact negaƟvasupra profitului.

Echipa Monsson Trading va pregăƟ un raport ce indenƟfică zonele criƟce ale
consumului de energie, specifice fiecărui client.

Împreună cu echipa de management, vom structura un raport dedicat serviciilor de
eficienƟzare și reducerii costurilor cu energia, și vom agreea, impreuna cu clientul
nostru, un program de implementare.

În funcƟe de complexitatea soluțiilor necesare proiectului, Monsson poate oferi
servicii de management, asigurand cerƟtudinea că aceste proiecte sunt livrate
corect, la Ɵmpși în limita de buget.

Având în vedere că Legea 121 / 2014 a stabilit obligații asupra companiilor, de a
efectua procedura de audit energeƟc o dată la 3 ani, interesul pentru eficienƟzarea
consumului de energie va crește.

Se consideră că auditul energeƟc este unic, ținând cont de termenii prevăzuți
pentru efectuarea unui raport de eficiență energeƟcă, privind oportunitățile de
sporire a uƟlizării de energie în locurile de consum ale clienților.

Este important ca masurile de audit energeƟc sa fie considerate ca fiind o
oportunitatepentrureducerile de cheltuielioperaƟonale.

Monsson dispune de resurse diverse imbatabile, concepute pentru a-i ajuta pe 
clienți cu reducerile de costuri.
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Managementul energeƟc presupune un proces de conducere a sectorului energeƟc
pentrusporirea eficienţei energeƟceşi reducerea consumurilor de energie.

Managementul energeƟc, aplicat unui consumator de energie, are ca ţintă
asigurarea unui consum eficient al energiei, în scopul maximizării profitului prin
minimizarea costurilor energeƟce,mărind in acest mod rentabilitatea.

O echipă din cadrul Monsson Trading va idenƟfica oportunitățile de implementare a
Planului de Management EnergeƟc, ca o strategie pe termen scurt, mediu si lung
pentru aƟgerea eficienţei energeƟce propuse, și va gesƟona punerea în aplicare a
soluțiilor selectate.

Contoarele inteligente oferă baza de control a consumului de energie in mai multe
locații.

Punerea în aplicare a contoarelor inteligente în cadrul organizațiilor cu mai multe
locații, permite controlul și monitorizarea de la distanță a consumurilor de energie.
Acest fapt reduce semnificaƟvconsumul inuƟl de energie electrică.

Companiile care implementează raportarea telemetrică a energiei dispun de
echipamentul necesar pentru a compara consumurile punctelor de lucru din cadrul
organizației,precum și pentrua depistaanomaliile cauzate de erorile de sistem.

O echipă din cadrul Monsson Trading va idenƟfica oportunitățile de implementare a
contoarelor inteligente, va elabora propuneri și va gesƟona punerea în aplicare a
soluțiilor selectate.

www.monssontrading.eu5

http://www.monssontrading.eu/


PACHETUL DE SERVICII ENERGETICE

ASIGURĂRI 
DE SPECIALITATE

ILUMINAT 
LED

Reducerea costurilor reprezintă o problemă secundară pentru clienții care folosesc
serviciul conƟnuu de furnizare. Cu scopul de a acoperi pierderile cauzate de
intreruperea acƟvitaƟi, clientul poate obține asigurare pentru întreruperile de
curent,prin plata unei sume lunare.

Pot fi luate în considerare o varietate de servicii de asigurare, cum este Asigurarea
pentru întreruperile in alimentareacu energie.

Clienții amenințați cu asƞel de avarii se pot asigura împotriva căderilor de tensiune
și pot preveni efectele economice negaƟve. Monsson Trading se diferenƟază de
ceilalți furnizori prin acoperirea riscurilor reprezentate de întreruperile in
alimentareacu energie.

Soluțiile de iluminat cu LED ale Monsson Trading pot fi asigurate în bugetele de 
iluminat existente și acoperă atât costurile operaționale, cât și cele de finanțare.

Costurile de funcționare pentru sistemele LED reprezintă, în mod obișnuit, 40% -
45% din cele cu lumina incandescentă sau fluorescentă.

Soluțiile pentru sistemele de iluminat cu LED pot fi garantate pentru 5 – 10 ani, prin 
unități care luminează mult mai mult decat cele convenționale.

Beneficiile de cost realizate prin instalarea iluminatuluicu LED pot fi cuprinse între 3
– 5 EUR per m2.

Spre exemplu, într-un depozit de 10.000 m2 , reducerea de costuri operaționale 
poate ajunge la 50.000 Euro.
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PACHETUL DE SERVICII ENERGETICE

PIERDERI DE

ENERGIE REACTIVĂ energie. Rezultatul:pierderiminime de energie, costuri reduse.

O echipă Monsson va idenƟfica amploarea pierderilor de energie, elaborând
propuneri pentru reducerea la minimum sau pentru eliminarea completă a
pierderilor,apoi va gesƟonapunerea în aplicare a soluțiilor selectate.

În anumite situații, pierderile de energie reacƟvă pot reprezenta chiar și 30% din
consumul total de energie.

PANOURI 
FOTOVOLTAICE

Pierderile de energie reacƟvă reprezintă cheltuieli care nu aduc niciun beneficiu 
consumatorului.

Pierderile de energie absorbită de infrastructura electrică necorespunzătoare ar 
trebuisă aibă prioritate în rezolvare.

Auditul energeƟc va evidenția toate domeniile în care o companie-client poate 
regla eficiența energeƟcă a operațiunilor sale, exercitând controlul costurilor de

Tot mai multe companii au în vedere instalarea propriilor centrale electrice
suplimentare.

JusƟficarea acestor invesƟții poate fi stabilitatea pe termen lung a prețurilor
energiei electrice, ținând cont de faptul că Guvernul României nu a eliminat
volaƟlitateape piețele de energie.

Independența furnizării redundante față de distribuitorul de energie permite
furnizareade energie la un nivel aproape conƟnuu.

Oferta de implementare (prin intermediul unui colaborator) a unei centrale
electrice suplimentare, se adaugă portofoliului de servicii energeƟce al Monsson
Trading și oferăSecuritateenergeƟcă clienților noștri.
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EFICINETIZARE 
PRIN

INSTALAȚII HVAC

ENERGIE ÎN
COGENERARE

Eficiența sistemelor de încalzire și a celor de aer condiționat se exƟnde dincolo de
echipamentul electro-mecanic, incluzând și eficiența termică a clădirilor în care
funcționeazăsistemele HVAC.

Chiar și cea mai mică ajustare a sistemelor de încalzire / aer condiționat, poate avea
un impact semnificaƟvasupraconsumului și a costurilor cu energia electrică.

Un Audit EnergeƟc detaliat reprezintă metoda opƟmă de determinare a gradului de
îmbunătățirea eficienței sistemelor HVAC.

O echipă Monsson Trading va elabora propuneri pentru îmbunătățirea eficienței
sistemelor HVAC, apoi va coordona implementareasoluțiilor selectate.

Cazurile în care un client necesită furnizare conƟnuă de căldură, energie electrică și
climaƟzare pot sa includa aceasta soluƟe.

JusƟficarea acestui Ɵp de invesƟție poate fi stabilitatea prețurilor energiei și a
gazelor, în special pentru că Guvernul României are o predilecție evidentă pentru
crearea volaƟlității pe piețele de energie, iar resursele de gaze provenite din Rusia
pot fi supuse unor întreruperisau creșteri neprevăzuteale prețurilor.

Independența față de distribuitorul de electricitate și gaze, în cazul în care acesta se
poate afla în imposibilitatede furnizarede peste 99.95%.

Compania Monsson implementează asƞel de proiecte cu parteneri aprobaƟ, având
în vedere că diferitele tehnologii necesită o varietate de competențe și experƟze.
Soluțiile pot fi oferite prin motoare cu gaz, instalații de biogaz sau chiar prin
instalareaturbinelormici cu gaz.
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PACHETUL DE SERVICII ENERGETICE

GENERATOARE 
DE REZERVĂ

DISPECERAT

Operatorii de call center ai Monsson folosesc sisteme IT performante, capabile să
afișeze informațiidespre istoricul unuiclient.

Acest sistem este conceput pentru a spori actualitatea și calitatea serviciilor de
asistențăoferiteclienților noștri.

În urma unui singur apel, vom prelua situația și vom lua legătura cu distribuitorul de
energie local. Întotdeauna căutăm varianta cea mai rapidă pentru rezolvarea
situațiilor sesizate. De asemenea, clientul va fi informat despre cauza întreruperii și
despre durataacesteia.

Stand By - Situația în care clientul depinde de furnizare conƟnuă de energie
electrică.

Reducerea costurilor este o problemă secundară a serviciilor permanente de
electricitate pentrulocul de consum al clientului.

Independența / Redundanța fața de distribuitorul de energie electrică, acesta
putândajunge în imposibilitatea de a furnizaenergie în proporƟede peste 99.95%.

În parteneriatul dintre Monsson și clienții săi, alimentarea cu energie electrică este
necesară pentru susținerea eficientă a generatorului de rezervă. În cazul în care
clientul instalează echipament electric adițional, schimbarea trebuie semnalată în
sistemul de alimentarede rezervă.
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STABILIZAREA 
TENSIUNII

GENERATOARE 
DE URGENȚĂ

Generatoarele de urgentă oferă siguranța alimentării cu energie, în cazul unei
intreruperi de lungă durată a furnizării și a esecului de resurse energeƟce de
rezervă.

Acest serviciu va fi administratde Call Centre-ulMonsson.

Un client poate oferi o prognoza limitata de dezastre. Avand în vedere că
electricitatea este esenƟală pentru majoritatea clienților, există posibilitatea ca
aprovizionarea cu resurse de energie de rezervă să nu fie intotdeauna disponibila.
De aceea, Monsson poate oferi clienƟloro acoperire de 99.x %.

Call Center-ul Monsson va idenƟfica generatoarele disponibile pentru fiecare dintre
clienƟi care se vor înscrie pentru acest serviciu și se va ocupa de livrarea acestuia
către client.

Stabilizarea tensiunii reprezintă protecția infrastructurii electrice, împotriva
căderilor necontrolatede tensiune ale distribuitoruluide electricitate.

Economii
Daunele produse echipamentelor, din pricina căderile de tensiune, solicită
instalarea stabilizatoarelor de energie sau efectuarea testelor de risc, pentru
evitarea unor pagube de mii de euro. Asƞel de dezastre pot afecta profitabilitatea
afacerii clientului,aproape integral în anumitecazuri.

Monsson poate oferi serviciul de evaluare a dezastrelor și poate aduce recomandări
pentru evitarea acestora. Asƞel de servicii consolidează parteneriatul dintre
Monsson Trading,ca furnizorde servicii energeƟce,și clienții noștri.

Acest serviciu de eficiență energeƟcă diferențiază Monsson de ceilalți furnizori de
energie de pe piață.
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PACHETUL DE SERVICII ENERGETICE

REÎNCĂRCARE 
ELECTRICĂ

STOCARE 
ENERGETICĂ

În ipoteza în care clientul a instalat sau intenƟonează să instaleze o centrală
electrică “intermitentă”, Monsson Trading oferă soluții de furnizare consecventă a
energiei.

Un audit energeƟc detaliat este necesar pentru a calcula eficient economiile
operaționaleși celelalte beneficii.

In situaƟile în care au fost instalate centrale fotovoltaice pentru acoperiș sau pentru
sol, un sistem de stocare al energiei poate fi implementat acolo unde afacerea
clientului depinde total de furnizare de energie conƟnuă, iar furnizorul actual are
un bilanț negaƟvpentru întreruperile electrice.

Servicii industriale

Concepute pentru clienții Monsson care operează aparatură electrică de transport.
Partenerii noștri pot furniza stații de încarcare pe termen lung, împreuna cu un
contract de furnizarede energie electrică.

Servicii necesare MașinilorElectrice

Datorită introducerii progresive a vehiculelor electrice în România, cererea de stații
reîncărcabile va crește verƟginos, iar Monsson va fi una dintre principalele companii
care oferă acest echipament.

Monsson intenƟonează să prezinte planuri de alimentare cu energie electrică
pentrustațiile care au restricții.
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Constanța
Bulevardul Mamaia nr. 158, etaj 7 
Constanța, Cod poştal 900534
+40 241 582 670
+40 241 582 672

Bucureşti
Piața Charles de Gaulle nr. 15, etaj 1 
Bucureşti, Cod poştal 011857
+40 374 465 583
+40 374 465 606
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