
Krotimo energijo.

prihranek porabe
električne energije

kratka povračilna 
doba investicije

financiranje iz 
ustvarjenih prihrankov

Optimel -
optimiranje rabe 
električne energije 

Ali imate porabo

pod nadzorom?



Posebnosti projekta Optimel

• omogočamo financiranje iz ustvarjenih prihrankov

• zagotavljamo kratko povračilno dobo investicije

• ponujamo možnost pridobivanja subvencij

Financiranje

• merimo in testiramo izvedene rešitve

• izdelamo poročila o doseženih učinkih
Poročilo

• uporabljamo sodobne in okolju prijazne tehnologije

• vgradimo ekonomsko in energijsko učinkovito opremo

• izboljšamo delovne pogoje in varnost pri delu

• zmanjšamo stroške vzdrževanja in podaljšamo 
   življenjsko dobo naprav

Izvedba 

Optimel - optimiranje rabe energije  električne 

• 
   uporabnika

opravljamo individualno optimiranje za posameznega 

• vključujemo razpoložljive uporabnikove vire

Individualni 
pristop

Izbrane reference projekta Optimel ( 2008 - 2011)

letni prihranek

62 % 119.517 EURObčina Slovenska Bistrica

javna razsvetljava

prihranek

61 % 34.889 EURAlmont d.o.o.

razsvetljava, klima in kotlovnica

62 % 955 EUROŠ Ivanjkovci

notranja razsvetljava

55 % 3.285 EUR

razsvetljava podzemnih hodnikov

UKC Maribor

podjetje / ustanova

Posamezne faze projekta Optimel smo izvedli v:

Pregled in 
merjenje

• uporabljamo lastno prenosno merilno opremo

• z meritvami ne motimo delovnih procesov

• meritev običajno izvajamo en teden

• merimo do 75 električnih porabnikov hkrati

Gorenju, d.d.

Telekomu Slovenije, d.d.

Radenski, d.d.

Kemi Puconci, d.o.o.

Javnem zavodu Park Škocjanske jame

Elektromaterial  Lendava  d.d.

Carreri Optyl Ormož  d.o.o.

Bolnišnici Postojna

Splošni bolnišnici Ptuj

Javnem podjetju GSZ, d.o.o. Maribor 

u ,

,
• zagotavljamo vzdrževanje in servisiranje vgrajene opreme

• spremljamo in posodabljamo izvedene rešitve
Partnerstvo

• izvedemo analizo izmerjenih rezultatov

• izdelamo predlog optimiranja in projektno dokumentacijo

• predlagamo organizacijske ukrepe

Analiza in 
rešitve

Optimel - optimiranje rabe električne energije je inovativna in celovita rešitev upravljanja z električno 

energijo.
     

Inovativni pristop projekta Optimel temelji na dolgoletnih izkušnjah našega strokovnega tima, delu    

na številnih energetsko učinkovitih rešitvah in razvoju v lastnem Razvojnem inštitutu T T.
    

Rešitev Optimel je usklajena z zahtevami mednarodnega standarda za sisteme upravljanja z energijo 

ISO 50001 in standardom kakovosti ISO 9001.
     

Uporabnikom Optimela namenimo individualni pristop k projektu optimiranja rabe električne energije.  
     

Na osnovi pregleda in meritev predlagamo optimalno rešitev s skrbno izbiro sodobnih in okolju 

prijaznih  tehnologij.
     

Z izvedbo projekta Optimel po izdelani projektni dokumentaciji izboljšamo tehnične parametre 

opreme in delovne pogoje ob hkratnem zmanjšanju stroškov za porabljeno električno energijo.
     

Po izdelavi poročila o učinkih projekta Optimel predlagamo dolgoročno partnersko sodelovanje s 

ponudbo vzdrževanja, spremljanja in posodabljanja izvedene rešitve.
     

Projekt Optimel lahko izvedemo pri širokem krogu uporabnikov iz različnih dejavnosti kot celovito 

rešitev ali po posameznih zaključenih fazah.
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Krotimo energijo.

T 02/450 15 00  

www.optimel.si  
F 02/450 15 50  E prodaja@optimel.si   

Tehmar d.o.o.

Zagrebška cesta 100

SI-2000 Maribor

 •  industrija

•  poslovni objekti

 •  trgovski centri

 •  logistični centri

 •  turistični objekti

 •  športni objekti

 •  javne ustanove

 •  šolski objekti

 •  zdravstvene ustanove

 •  komunalna infrastruktura

 •  javna razsvetljava

Vse informacije v tej publikaciji so samo informativne narave. 
Zaradi kontinuiranega razvoja si pridržujemo pravico spremeniti podatke brez predhodnega obvestila. 
        

September 2011

Področja izvedbe 
projekta Optimel


