
Pakiet oprogramowania energyPRO to najbardziej zaawansowane i elastyczne narzędzie do 
tworzenia złożonych analiz technicznych i ekonomicznych wielowymiarowych projektów 
energetycznych, takich jak np. lokalne ciepłownie kogeneracyjne dysponujące silnikami gazowymi 
połączonymi z kotłami i zbiornikami akumulacyjnymi, przemysłowe ciepłownie dostarczające 
energię elektryczną, parę wodną i gorącą wodę, zakłady kogeneracyjne z chłodzeniem 
absorpcyjnym (trigeneracja), biogazownie CHP oraz kogeneracyjne ciepłownie biomasowe. 
Oprogramowanie umożliwia także analizę i obsługę innych rodzajów projektów, takich jak np. 
projekty geotermalne, fotowoltaiczne czy wiatrowe. Korzystanie z pakietu umożliwia również 
uwzględnienie korzyści wynikających z magazynowania wygenerowanej już energii. Pakiet zawiera 
także funkcję generowania szczegółowych planów finansowych w standardowym formacie 
akceptowanym przez banki międzynarodowe i fundusze. EnergyPRO wspierać może np. 
optymalizację źródeł energii na potrzeby udziału w systemie aukcyjnym.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą warsztatów dla firm oraz instytucji zainteresowanych 
modelowaniem i optymalizacją projektów energetycznych za pomocą oprogramowania 
energyPRO.

Do udziału w warsztatach zapraszamy: przedsiębiorców, niezależnych wytwórców energii, 
specjalistów ds. inwestycji, bankowców, specjalistów instytucji finansujących, audytorów
i agencje energetyczne, studentów i pracowników naukowych uczelni wyższych

Warsztaty 

Z pakietu energyPRO korzystają m.in.: Politechnika Warszawska, Bałtycka Agencja Poszanowania 
Energii S.A., Geothermal Energy Resources Sp. z o.o., Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta 
Szewalskiego Państwowej Akademii Nauk, Politechnika Częstochowska, ABB Electric A/S, DONG 
Energy A/S, E.ON Danmark A/S, Danfoss A/S, RAMBOLL Danmark A/S, GE Jenbacher, EnviTec Energy, 
EDF Energy. 



Przykładowy program warsztatów:

09.30 - 10.00  Rejestracja uczestników/Instalacja/Aktywacja energyPRO

10.00 - 10.30  Wprowadzenie do energyPRO - PROJEKT, FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ

10.30 - 10.45  Interfejs użytkownika energyPRO - Serie Czasowe

10.45 - 12.30  Modelowanie prostego projektu 

12.30 - 13.00  Przerwa

13.00 - 14.15  Modelowanie projektu - Trigeneracja

14.15 - 15.00  Modelowanie projektu - Układy hybrydowe (elektrownie fotowoltaiczne lub                                     
                          wiatrowe wraz z kogeneracją)

15.00 - 15.30  Finanse, Księgowość, Raporty

ok. 16.00         Zakończenie warsztatów    

Informacje organizacyjne:

Koszt udziału: ok. 499 zł netto/osoba     
Ilość uczestników: grupy max 15-20 osób
Koszty udziału zawierają: licencję czasową (2 miesiące) na użytkowanie pełnego pakietu energyPRO w wersji 
polskiej lub angielskiej, materiały szkoleniowe
Ważne: na warsztaty należy zabrać komputer przenośny z zainstalowanym środowiskiem Windows Vista lub 
wyższym
Informacje o pakiecie energyPRO: www.renventures/energypro, www.emd.dk/energypro 

Zapisy: Mariusz Niezgódzki - e-mail: info@rencraft.eu, tel. +48 52 348 40 57  

Organizatorzy: Partnerzy:

Warsztaty
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