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Storitev za nižanje stroškov 
finančno občutljivih skupin 
z ozaveščanjem o porabi 
električne energije
Naš projekt ima največjo vrednost za �nančno občutljive 
skupine in distribucijska podjetja. Celotna storitev vključuje 
uporabo monitorne naprave, aplikacije in položnic, za 
ozaveščanje ljudi o njihovi porabi električne energije, z 
namenom privarčevanja.

Distribucijsko podjetje znotraj svoje baze podatkov prepozna 
ljudi, ki zamujajo s plačilom, imajo zamudne obresti in jim 
grozi izključitev iz mreže. Izpostavljenim ljudem je preko 
najema naprave za evidentiranje in analizo energetske 
porabe ponujena pomoč.  Naprava nabira podatke o tekoči in 
predvideni rabi električne energije, ter o najbolj potratnih 
gospodinjskih aparatih. Zbrane informacije naprej posreduje 
do podatkovne baze, s katero je povezana aplikacija.
Aplikacija uporabniku tako omogoča pregled podatkov in 
glede na njih primerne nasvete za nižanje mesečnih stroškov. 
V kolikor uporabnik kljub uporabi storitve ni zmožen 
plačevati svojih računov, mu je ponujena še dodatna pomoč v 
obliki svetovanja in začasnega odloka plačila.
Prednosti za podjetje se tu kažejo v dobrem oglaševanju 
oziroma trenutnim trendom skladni podobi podjetja, ki ima 

vzpostavljeno skrb za skupnost, poleg tega pa podpirajo tudi 
ekološko ozaveščenost. 

Tehnični del sistema, vključuje mikrokrmilniško IoT napravo 
imenovano Colibri. Odlikuje jo kompaktnost, velika hitrost 
delovanja in nizka cena. Napravo se vgradi v električno 
omarico, kjer se priklopi merilni senzor toka. Ta s pomočjo 
naprave pošilja odčitke električnega toka. V napravi se 
podatki pretvorijo v ceno električne porabe in pošljejo v 
oblak. Pošiljanje iz naprave naprej do oblaka se izvaja preko 
nizkoenergijskega brezžičnega omrežja dolgega obsega 
LoraWAN, implementiranega na napravi Colibri. Izbrana 
tehnologija ima nizko porabo električne energije pri prenosu 
informacij na dolge razdalje; do 10 km in več. Poleg tega pa je 
še omenjena brezžična komunikacija brezplačna za uporabo. 
Zaradi majhne porabe in pošiljanja podatkov le na par minut, 
je naprava izdelana tako, da lahko deluje več let.  
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Potrebujete pogovor, imate kljub uporabi storitve 
težave z rednim plačevanjem mesečnih 
stroškov?

Mi smo tu za vas. Kadarkoli potrebujete lahko 
pokličete spodnjo telefonsko številko, ali pa nas 
kontaktirate kar preko aplikacije.

Pogovor z nami

01
Če peremo namesto pri 90 
stopinjah Celzija pri 40 stop-
injah Celzija, porabimo 1/2 
manj električne energije. 

02
S pogrevanjem in kuhanjem 
manjših količin hrane v 
mikrovalovni pečici namesto v 
navadni, prihranimo do 70% 
električne energije. 01
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Nasveti

S pogrevanjem in kuhanjem 
manjših količin hrane v 
mikrovalovni pečici namesto v 
navadni, prihranimo do 70% 
električne energije.
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Mi smo tu za vas
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