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Miernik zużycia energii - Stanomierz
http://stanomierz.pl

Program Stanomierz to aplikacja on-line oraz aplikacja mobilna, dzięki której będziesz mógł dodawać stany
swoich liczników od prądu, gazu, wody. Stwórz swoje konto z loginem i hasłem aby mieć dostęp do swoich
odczytów i stanów liczników. Program oferuję graficzną prezentację zużytych mediów w postaci wykresów,
które obrazują prawdziwe pobory energii. Poza analiza danych zużycia możesz do każdego zasobu dodawać
koszty jakie ponosisz. Wpisuj wysokości rachunków aby na przestrzeni czasu widzieć swoje wydatki na
energię. To bajecznie proste, wystarczy systematycznie dodawać wpisy i rachunki aby mieć świadomość
zużycia energii i pochłoniętych kosztów. Zarejestruj się za darmo na stanomierz.pl i dołącz do świadomych
użytkowników energii, którzy oszczędzają energię i pieniądze. Aplikacja wymaga komputera z dostępem do
internetu lub smartfona z systemem iOS i aplikacją Stanomierz, która może działąć off-lina jak i on-line.
Synchronizuj wpisy między urządzeniami i buduj swoja historię na przestrzeni lat i obserwuj jak zmienia się
zużycie w zależności od pory roku, ilości domowników, remontów itp. Dane wprowadzane do systemu są
widziane tylko przez Ciebie i widza jaką z nich wyniesiesz jest dla Ciebie. To twoja szansa na racjonalne
podejście do oszczędzania energii i świadomego gospodarowania zasobami energetycznymi. Ponadto strona
internetowa zawiera kalkulator zużycia prądu, który powie Ci co w domu kosztuje Cię najwięcej.
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Dom i ogród - Pozostałe
Dom i ogród - Ogrzewanie
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Słowa kluczowe
Monitor zużycia energii, Licznik energii, Miernik zużycia energii, Monitorowanie zużycia energii, 
Oszczędzanie energii, Kalkulator kosztów zużycia prądu, Oszczędzanie gazu, Prąd elektryczny, Pomiar, Pobór
prądu, Zużycie gazu, Jak oszczędzać prąd

Wyróżnione strony
Program do monitorowania poboru energii-Stanomierz

Informacje
Numer ID strony: 9254/7310, Status strony: aktywna od 17/05/2016 08:48, Typ strony: wyróżniona od
16/05/2016 11:18, Data dodania: 16/05/2016 11:16, Zaindeksowane strony: Google, Yahoo, Bing, Liczba
kliknięć: 14, odsłon: 2719

Page 1 / 1

http://www.linkmania.pl/9254
http://stanomierz.pl
http://www.linkmania.pl/dom_i_ogrod
http://www.linkmania.pl/dom_i_ogrod/pozostale
http://www.linkmania.pl/dom_i_ogrod
http://www.linkmania.pl/dom_i_ogrod/ogrzewanie
http://www.linkmania.pl/internet_i_komputery
http://www.linkmania.pl/internet_i_komputery/oprogramowanie
http://www.linkmania.pl/finanse_i_ekonomia
http://www.linkmania.pl/finanse_i_ekonomia/finanse
http://www.linkmania.pl/wedlug_domeny
http://www.linkmania.pl/wedlug_domeny/pl
http://www.linkmania.pl/monitor_zuzycia_energii
http://www.linkmania.pl/licznik_energii
http://www.linkmania.pl/miernik_zuzycia_energii
http://www.linkmania.pl/monitorowanie_zuzycia_energii
http://www.linkmania.pl/oszczedzanie_energii
http://www.linkmania.pl/kalkulator_kosztow_zuzycia_pradu
http://www.linkmania.pl/oszczedzanie_gazu
http://www.linkmania.pl/prad_elektryczny
http://www.linkmania.pl/pomiar
http://www.linkmania.pl/pobor_pradu
http://www.linkmania.pl/pobor_pradu
http://www.linkmania.pl/zuzycie_gazu
http://www.linkmania.pl/jak_oszczedzac_prad
http://stanomierz.pl
http://www.google.pl/search?q=site:http://stanomierz.pl
http://search.yahoo.com/search?p=site:http://stanomierz.pl
http://www.bing.com/search?q=site:http://stanomierz.pl

