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Zarabiaj na redukcji zapotrzebowania na moc!
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Czym jest DSR?

Usługa DSR to dobrowolne i czasowe obniżenie przez
odbiorców zużycia energii elektrycznej lub przesuniecie w
czasie jej poboru na polecenie operatora systemu
przesyłowego (PSE S.A.) w zamian za oczekiwane
wynagrodzenie.

O DSR

Dla kogo jest DSR?

Uczestnikiem usługi DSR może być każdy zweryfikowany
podmiot, posiadający zdolności redukcji zapotrzebowania
na moc lub wewnętrzne źródła wytwórcze (np. agregat).
Weryfikacja polega na sprawdzeniu przez operatora
układu pomiarowego bez angażowania użytkownika,
wszyscy odbiorcy o przyłączu co najmniej 300 kW są
certyfikowani automatycznie.



Uczestnicy (ORed)
Niewielkie, zmienne wykonanie 
redukcji przez odbiorców

Agregator DSR
Odpowiednie zarządzanie 
portfelem gwarantuje wykonanie 
żądanej redukcji

Operator Sieci Przesyłowej
W szczytach zapotrzebowania OSP 
uruchamia mechanizm DSR celem 
stabilizacji systemu

Lerta umożliwia przedsiębiorcom zarabianie na DSR
bez żadnego ryzyka!



Wynagrodzenie za redukcję
Dodatkowe wynagrodzenie za 
rzeczywiście dokonaną redukcję 
(wszystkie programy)

Wynagrodzenie za gotowość
Stała opłata roczna za gotowość do 
redukcji i obowiązkowe testy (Program 
Gwarantowany)

Stałe i pewne wynagrodzenie za uczestnictwo w DSR

93 000 – 122 000 zł 
za MW/rok

5 000 – 8 000 zł 
za MWh

Brak kar za nieudaną redukcję!
Technologia Lerta pozwala nam na optymalne zarządzanie 
portfelem i minimalizację ryzyka nieudanej redukcji, dzięki 
czemu przejmujemy całą odpowiedzialność za 
niepowodzenia wobec PSE.



Bezpłatne narzędzie do zarządzania energią

Nowoczesna platforma do 
zarządzania energią

• monitoring poboru energii,
• analityka i porównywanie punktów poboru,
• zarządzanie redukcjami, analiza przychodów,
• automatyczna wymiana danych i sterowanie 

urządzeniami.

Dodatkowo możliwe:
• zaawanasowane opomiarowanie wszystkich

mediów,
• porównywanie wszystkich obiektów, hal,

punktów i benchmarkowanie,
• inteligentne sterowanie temperaturą,
• automatyzacja pracy HVAC.



Dlaczego Lerta?

Nie pobieramy żadnych opłat!

Nasze wynagrodzenie to różnica między
należnością dla Państwa Þrmy a zaakceptowaną
przez PSE ceną zakupu usługi.

Czysty zysk bez kar umownych

Dzięki doświadczeniu w zarządzaniu rozproszonymi
obiektami i zaawansowanym algorytmom,
potraÞmy tak dobierać proÞle redukcji, by
minimalizować ryzyko kar, a więc wziąć 100%
odpowiedzialności na siebie.

Najbardziej zaawansowana 
Wirtualna Elektrownia na rynku

Nasze nowoczesne narzędzia zarządzają nie tylko
naszym portfelem klientów, ale również aktywami
takich Þrm jak Enea oraz Tauron.

25 000

8,5 mln zł

20

liczników wysyła każdej godziny
dane do naszej platformy

inwestujemy w autorską 
technologię w latach 2018-2021

specjalistów czuwa nad
działaniem technologii i operacji
na polskim rynku

Dlaczego Lerta i ogarniamprad.pl ?



Co dalej?

Zgłoszenie chęci 
uczestnictwa w DSR

Pozyskanie niezbędnych 
informacji i weryÞkacja 

przez Lerta statusu 
ORed klienta

Podpisanie umowy i 
zgłoszenie do PSE

UWAGA! Ostateczny termin na Program Gwarantowany to 16/23.09.2019!
Zgłoś się najpóźniej do 10.09!
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Dziękuję za uwagę!
Zacznijmy współpracę już dziś.
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