energy saving and security like no other

PRZEDSTAWICIELSTWO I DYSTRYBUCJA

Technologia powerPerfector
		…inteligentne oszczędzanie energii i bezpieczeństwo

Twoja firma oszczędzi z nami do 15%
energii elektrycznej i uzyska zwrot
z inwestycji ROI do 40%

Całkowite oszczędności
Klientów*
kWh:
CO2kg:
€:

3 295 000 000+
1 800 000 000+
320 000 000+
*Uaktualnienie z marca 2016.

Nasza historia
Technologia powerPerfector

inteligentne oszczędzanie energii i bezpieczeństwo
“…bardziej wydajne, wytrzymałe i niezawodne zasilanie elektryczne”

“…kluczowy element Programu Zarządzania Dwutlenkiem Węgla”

2000

P ierwsza z 1 500 instalacji Tesco
w sklepie Thornton-Cleveleys,
Wielka Brytania

2001

Unikalna technologia potwierdza
11, 5% oszczędności energii

2004

powerPerfector włączony
do współpracy w Companies House

2007

Przeniesienie siedziby firmy
do Praed Mews, Londyn

2008

Wdrożenie drugiego produktu
– powerPerfector Plus

2010

VPO® okrzyknięty produktem roku
w zakresie obniżania emisji dwutlenku
węgla

2011

Nabycie globalnych praw
do technologii VPO®

2012

Rozpoczęcie produkcji w Wielkiej
Brytanii

2013

Uruchomienie drugiej generacji
optymalizatorów powerPerfector Plus

2013

Wprowadzenie zdalnego sterowania
dla powerPerfector Plus

2014

Zwiększenie kapitału inwestycyjnego
R&D

2015

Zmiana nazwy firmy na iESCo. Zaufany
produkt powerPerfector i marka
pozostają niezmienione.

2016

Uruchomienie przedstawicielstwa
powerPerfector
w Polsce
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“…przodująca technologia w strategii efektywności energetycznej”
“VPO® ma nieposzlakowaną niezawodność w tysiącach zainstalowanych
na całym świecie urządzeń powerPerfector”

“…kluczowy element strategii redukcji zużycia energii”

“Nie musisz wiedzieć, jak to działa.
Istotne jest, że spełnia swoją funkcję”

Pełna lista referencji naszych Klientów dostępna na www.powerperfector.com.pl

Słowo od naszego
założyciela
“Wszystkim nam zależy, aby zmniejszyć ogólne koszty i emisję
dwutlenku węgla w naszym otoczeniu. Istnieje wiele sposobów
oszczędzania energii, jednak najpierw należy upewnić się, że źródło
zasilania w budynku zostało zoptymalizowane. Praca układu przed
optymalizacją energii i po niej wygląda tak, jak praca silnika z czystym
i mocno zabrudzonym paliwem, którego w dodatku spalamy więcej.
PowerPerfector oferuje nie tylko optymalizację napięcia i oszczędność
pieniędzy, ale również optymalizację napięcia z jednoczesnym
kondycjonowaniem mocy. Instalacja urządzenia przy jego 50-letniej
żywotności uchroni nas przed skutkami wzrostu cen energii oraz
przedłuży żywotność urządzeń elektrycznych. Zachęcamy do
zapoznania się z naszą ulotką zawierającą referencje użytkowników
powerPerfector, przedstawiającą ponad 100 powodów, aby stać się
użytkownikiem najbardziej zaawansowanej technologii dostępnej na
rynku. Niektórzy twierdzą, że instalacja VO w budynku to coś na kształt
operacji na otwartym sercu – w tym wypadku będziesz oczekiwał
najlepszego z możliwych i dostępnych urządzeń oraz wykwalifikowanej
kadry. Czy 5000 instalacji to wystarczająca liczba, by udowodnić nasze
doświadczenie? Doskonale wiemy, że ryzyko nie popłaca”.
Angus Robertson,
założyciel powerPerfector

Technologia powerPerfector:
– poprawia warunki pracy urządzeń
elektrycznych w budynku, gwarantując
oszczędności energii
– zabezpiecza infrastrukturę elektryczną
przed niskiej jakości energią i częstymi
punktowymi skokami napięcia
– poprawia balans trójfazowego zasilania,
zwiększając oszczędności energii
– redukuje koszty serwisów i przeglądów
okresowych
– tłumi zniekształcenia harmoniczne w celu
redukcji strat na transformatorze oraz
zbędnych prądów neutralnych
– poprawia współczynnik mocy
– redukuje moc bierną i maksymalne
zapotrzebowanie na moc, zwiększając
oszczędności
– technologia wolna od ryzyka – 5000
instalacji na terenie Wielkiej Brytanii
Od rozpoczęcia działalności w 2000 roku
technologia powerPerfector pomogła swoim
Klientom osiągnąć potężne oszczędności…

Całkowite oszczędności
Klientów*
kWh:
CO2kg:
€:

3 295 000 000+
1 800 000 000+
320 000 000+
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*Uaktualnienie z marca 2016.
powerPerfector

Czym jest VPO® (Voltage Power Optimisation)?
VPO® to wyjątkowe rozwiązanie – optymalizacja napięcia z jednoczesnym kondycjonowaniem mocy. Najlepsza w swojej klasie technologia zaprojektowana z myślą o zwiększeniu efektywności energetycznej i ochronie Państwa urządzeń elektrycznych.

VPO® definiuje na nowo
sposób zasilania

VPO® zapewnia zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla, a przy tym
ograniczenie kosztów poprzez optymalizację sposobu zasilania budynku.
Dzięki temu urządzenia elektryczne pracują efektywniej i zużywają mniej energii.

•

Energia elektryczna
dostarczana standardowo

Optymalizowany
energetycznie
budynek

System optymalizacji
dostarczany przez firmę Viia

Wydłużony czas
żywotności
komponentów
elektrycznych

TWÓJ BUDYNEK

ROZDZIELNIA

90% budynków marnuje
energię z powodu braku
optymalizacji

VPO to optymalizacja
napięcia z jednoczesnym
kondycjonowaniem mocy

Cały budynek jest zasilany
zoptymalizowanym napięciem,
dzięki czemu obniżeniu ulegają
koszty energii oraz emisja
dwutlenku węgla

VPO ogranicza wydatki
eksploatacyjne
i przedłuża żywotność
urządzeń elektrycznych

Unikalny sposób oszczędzania energii

powerPerfector to rozwiązanie wyjątkowe, ponieważ korzyści z kondycjonowania mocy, takie jak ograniczenie zniekształceń
harmonicznych, ochrona przed nagłymi skokami napięcia czy równoważenie obciążenia faz, są już zawarte w technologii,
bez konieczności użycia dodatkowych komponentów ani urządzeń.

•

Większe oszczędności, więcej korzyści i stuprocentowa pewność

Urządzenia powerPerfector są produkowane w Wielkiej Brytanii z najwyższej jakości materiałów spełniających niezbędne
standardy. Zostały wdrożone w ponad 5000 lokalizacji w Wielkiej Brytanii i dziesiątkach tysięcy miejsc na świecie.
Urządzenia powerPerfector nie wymagają szczególnej opieki eksploatacyjnej, a ich szacowany okres żywotności wynosi ponad 50 lat.
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Powody, dla których warto wdrożyć VPO®
Stały wzrost cen energii, prawne ograniczenia emisji, niska jakość
dostarczanego zasilania.
Jak można sobie z nimi poradzić?

Za jednym zamachem możecie Państwo obniżyć zużycie energii, zmniejszyć koszty i emisję dwutlenku węgla oraz zwiększyć żywotność urządzeń elektrycznych.

Normy napięć w Anglii i Europie
253V

Czy wiesz, że odbiorcy energii
elektrycznej marnują do 20% energii,
za którą płacą?
Blisko 90% konsumentów marnuje
energię. Zasilanie dostarczane przez
dostawców cechuje się napięciem
o zmieniającej się w ciągu doby, a przede
wszystkim zbyt wysokiej, wartości.
Dlaczego należy zoptymalizować
zasilenie?
Urządzenia elektryczne (wyposażone
w silnik, wentylację, klimatyzację lub
oświetlenie typu LED) pracują mniej
wydajnie pod wpływem nadmiernego
napięcia i słabej jakości zasilania.
Przykładowo: żarówki zasilane napięciem
znamionowym 230V, po podłączeniu 240V
przestaną funkcjonować po 550
godzinach pracy zamiast 1000 godzinach.
Wyobraź sobie sytuację, w której
problem dotyczy wszystkich urządzeń
zasilanych energią elektryczną, a każdy
pojedynczy element funkcjonuje krócej,
niż powinien, dodatkowo marnując
energię. To kosztowne rozwiązanie,
jednak VPO® skoryguje i zoptymalizuje
napięcie zasilania dzięki naszej unikalnej
technologii optymalizacji napięcia
z jednoczesnym kondycjonowaniem
mocy.

W jaki inny sposób VPO usprawni
funkcjonowanie mojej firmy?
®

Wszyscy mamy świadomość społecznej
odpowiedzialności, jak również
konieczności spełniania kryteriów
związanych z emisją dwutlenku węgla –
jednak mniej znany jest nam fakt, iż
generowana energia nie jest tak
ekologiczna, jak byśmy sobie życzyli.
Gorszej jakości energia prowadzi zatem
do wyższych kosztów utrzymania
i skraca żywotność urządzeń
elektrycznych.

250

240

maksymalne dopuszczalne
napięcie zasilania. Napięcie
na tym poziomie niszczy twój
sprzęt elektryczny

240V
W tych okolicach znajduje
się Twoje napięcie

230

230V
nominalne napięcie w Europie

220

220V

VPO®, optymalizując napięcie, przedłuża
żywotność operacyjną naszych urządzeń.

prawidłowe
napięcie

210

207V

minimalne napięcie
w Europie i Anglii

"W przeszłości nasza instalacja cierpiała wskutek
niekontrolowanych pików napięcia, które przy wielu
okazjach uszkadzały sterowanie wind. Przez ostatnie
1,5 roku, od momentu instalacji powerPerfectora,
nie pojawiła się żadna usterka”.
Kim Pivett,
Ofgem

powerPerfector
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VPO® – korzyści
Optymalizacja napięcia generuje oszczędności w kosztach energii oraz emisji
dwutlenku węgla, a nasi Klienci czerpią szereg korzyści, które zapewnia im
zintegrowany system VPO®.
Oszczędność energii elektrycznej

Poprawa współczynnika mocy

Współczynnik mocy

kWh przez 1/2 h

Postęp optymalizacji

0.91

0.93
0.92

0.94

0.87

Czas

Czas

VPO® oszczędza energię elektryczną, dlatego w tysiącach miejsc
w Wielkiej Brytanii zainstalowano VPO®.
Średnie oszczędności wygenerowane w typowym budynku
to 8 – 12% wydatków na energię elektryczną.

Poprawa współczynnika mocy w zakresie 5 – 10% jest
natychmiastowa, ponieważ urządzenie to redukuje moc bierną.

Podstawowe wartości powerPerfector
Szacunek podlegający ocenie
Naszym zadaniem jest minimalizacja kosztów
energii elektrycznej oraz zredukowanie emisji
dwutlenku węgla – pragniemy znaleźć
najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Uczciwość i prawomocność

ra
App isal
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Bill Calderstones, NHS Trust

Valid
at

“Nasze zasilanie elektryczne jest
w dobrych rękach. Bezpieczeństwo
w trakcie emisji dwutlenku węgla i znaczne
oszczędności finansowe”.

Jesteśmy pasjonatami oszczędzania energii oraz wkładu,
który wnosi ona w nasze środowisko – etyka,
przejrzystość i technologia.

Nastawieni na sukces, jesteśmy w pełni przekonani, że
nasze rozwiązanie stanie się podstawą projektu
efektywności energetycznej.

Koszty energii elektrycznej wciąż rosną, jednak powerPerfector zapewni
nam obniżenie kosztów generowanych przez Twoją firmę.

Redukcja zniekształceń harmonicznych

Chroni przed skokami napięcia
po instalacji pP

%

Napięcie

przed instalacją pP

zniekształcenia harmoniczne 3 rzędu przed instalacją pP

zniekształcenia
harmoniczne
3 rzędu
po instalacji pP

Czas

Czas

powerPerfector jest zdolny do znaczącej redukcji zniekształceń
harmonicznych 3, 5 i 7 stopnia. Pomaga to w balansowaniu
trójfazowego zasilania do Twojego obiektu.

powerPerfector będzie chronił urządzenia przed powszechnymi

skokami napięcia, które mogą mieć negatywny wpływ na sprzęt
elektroniczny.

“Każde przedsiębiorstwo, które będzie przewidywało taką gwarancję, musi mieć
stuprocentową pewność o swym produkcie. Nigdy nie miałem co do nich wątpliwości”.
Phil Wright, Newly Weds Foods

Profesjonalizm i realizacja
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Każdego tygodnia zajmujemy się montażem do 60 jednostek
VPO. Jest to wyzwanie nie tylko inżynieryjne,
ale również logistyczne. Nasze procesy są
zaprojektowane tak, aby spełniać wysokie
wymagania naszych Klientów.
Imp
le

Nasz stuprocentowy rekord niezawodności to
świadectwo jakości naszej technologii i dbałości, z jaką jest
instalowana w różnych przedsiębiorstwach.

Przejrzystość i weryfikacja
Viia udowodni oszczędności generowane przez
instalację urządzenia powerPerfector przy
pomocy jednej z dwóch metod.
Dla standardowej jednostki powerPerfector, która posiada na
sztywno ustawiony poziom optymalizacji napięcia, porównane
zostanie zużycie energii przed i po instalacji urządzenia.
Dla jednostki powerPerfector Plus – zaraz po instalacji, przez jeden
tydzień jednostka zostanie ustawiona w tryb Automatycznej Kontroli
Napięcia. W tym czasie funkcje optymalizacji będą automatycznie
włączane i wyłączane co każdą godzinę. Wykres różnic w zużyciu
energii będzie dowodem osiągnięcia oszczędności.

Jakość wykonania
Dbałość o szczegóły, niepowtarzalny design i jakość wykonania oznacza,
iż powerPerfector osiąga swą sprawność szczytową na poziomie 99,94%.
Większa wydajność oznacza większe oszczędności.

Niestandardowa budowa

Niezawodność jako standard

Części VPO® są ręcznie robione w zakładzie produkcyjnym
w Wiltshire w Wielkiej Brytanii. Partnerem produkcji
powerPerfector jest Tamura Corporation, jedna z wiodących na
świecie firm związanych z projektowaniem i produkcją ręcznie
nawijanych części dla przemysłu energetycznego.

Produkty powerPerfector są tak skonstruowane, aby
w najtrudniejszych warunkach zapewniały wieloletnie
bezpieczeństwo. Przykładowo: VPO® cechuje żywotność ponad
50 lat w zakresie temperatur od –10°C do 50°C.

Bezpieczny łańcuch dostaw

Konserwacja nie jest wymagana
Części składowe powerPerfector mają 15-letnią gwarancję i poza
standardową kontrolą okablowania systemy powerPerfector są
zaprojektowane tak, aby nie trzeba było ich konserwować.

Współpraca z Tamura Corporation zapewnia elastyczność
produkcji i jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym
programom instalacyjnym.

“powerPerfector posiada rewelacyjny rekord swej
niezawodności w tysiącach instalacji”.
Laurent Mineau,
EDF Energy
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Cztery kroki oszczędności kosztów i CO
Dołożyliśmy naszych starań, byś w prosty sposób zrozumiał działanie
powerPerfectora i jego wpływ na usprawnienie Twojego biznesu. Skontaktuj się
z nami w sprawie wyceny. Będziemy z Tobą na każdym kroku realizacji projektu.

Ocena
n
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m
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m

Prześlij do nas podstawowe
dane o Twojej firmie, byśmy
mogli przygotować wstępny plan
inwestycyjny:

M
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e m e n t & Ve r i fi c

a

Kolejnym krokiem jest
dostarczenie i zainstalowanie
urządzenia. Wykonanie usługi
następuje:

•• w czasie, który najbardziej Ci odpowiada,
•• poza godzinami pracy Twojego przedsiębiorstwa.
Dostarczenie i instalacja powerPerfectora odbywa się
bez dodatkowych przeszkód i zajmuje zwykle od dwóch
do czterech godzin.

Weryfikacja
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Na podstawie przesłanych danych
poddamy Twoje przedsiębiorstwo
analizie i przedstawimy szczegółową
ofertę. Będzie ona zawierać:

n

M
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Unique
Energy Saving
Technology

io

Przedstawimy Ci kompleksową propozycję
opisującą potencjał biznesowy
powerPerfector w Twojej firmie.

Implementacja
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•• pełną ocenę obciążenia urządzeń elektrycznych,
•• propozycję instalacji w Twojej firmie.

•• maksymalne szczytowe zapotrzebowanie
energetyczne urządzeń elektrycznych,
•• całkowite zużycie kWh z ostatniego roku,
•• koszty energii – cenę KWh na nadchodzący rok,
•• rachunek za prąd z ostatniego miesiąca.
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Energy Saving
Technology
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Energy Saving
Technology

Walidacja
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Po instalacji urządzenia
powerPerfector zrewidujemy
zużycie energii i dostarczymy
raport na temat osiągniętych
oszczędności:

•• sprawdzimy rzeczywiste oszczędności,
•• zademonstrujemy, że przewidywane założenia
oszczędnościowe zostały spełnione.

powerPerfector
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powerPerfector – standardowa jednostka VPO®
powerPerfector został pomyślany, zaprojektowany i wyprodukowany
z myślą o podniesieniu efektywności energetycznej. Jest to
całkowicie pasywne urządzenie bez elementów ruchomych,
wykonane z bardzo wysokiej czystości materiałów, które gwarantują
sprawność pracy na poziomie 99,94% przy szczytowym obciążeniu.
Jednostki posiadają szeroki zakres optymalizacji napięcia: od 4 do 11%.
Jeśli jesteś zainteresowany bardziej radykalną optymalizacją,
możemy zbudować dla Ciebie jednostkę zgodnie z oczekiwaną
specyfikacją.

Profil napięcia z powerPerfector
260

Napięcie przed optymalizacją
Napięcie po optymalizacji

250

Volty

240
230
220
210
200

1

Optymalizacja 9%
Minimalne napięcie zasilania, 207V (BS EN 50160:2007)
2

3

4

Dni

5

6

7

Posiadając sprawność na poziomie 99,94%, jednostki nie potrzebują
chłodzenia i pracują w temperaturze niewiele wyższej niż
temperatura pokojowa.
Funkcjonalności tłumienia zniekształceń harmonicznych, poprawy
balansu faz i zabezpieczenia przed pikami napięcia są
zaimplementowane w urządzeniu bez konieczności zastosowania
elementów ruchomych, które mogłyby stanowić przyczynę
ewentualnych awarii.
Równie ważna jak projekt jest konstrukcja jednostki. Urządzenia
powerPerfector są ręcznie zbudowane na zamówienie i posiadają
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godny pozazdroszczenia rekord 100% niezawodności w dziesiątkach
tysięcy instalacji na całym świecie. Nasze absolutne zaangażowanie
w jakość bazuje na historii brytyjskiej doskonałości inżynieryjnej.
VPO® działa zgodnie z zasadą "podłącz i zapomnij". Urządzenie
gwarantuje absolutną pewność najbardziej efektywnego działania
Twojego obiektu.

powerPerfector Plus – Dynamic VPO®
Nagradzana technologia powerPerfector może być podstawą
planów podniesienia efektywności energetycznej, poczynając
od małych i średnich przedsiębiorstw, a kończąc na dużych
kompleksach budynków rządowych.
Standardowa jednostka VPO® optymalizuje przychodzące napięcie
zasilania w stałym stosunku i nadaje się do większości budynków.
Ustawienia optymalizacji są dostrojone do zasilania Twojego
budynku i mogą być zmienione, jeżeli nastąpi zmiana wejściowego
napięcia zasilania.
powerPerfector Plus, oprócz korzyści wynikających z kondycjonowania mocy gwarantowanych przez standardową jednostkę, dostarcza dynamicznych funkcji VPO®.
powerPerfector Plus posiada wyjątkową technologię
"BUCK&BOOTS" pozwalającą na podniesienie napięcia, które spadnie
poniżej 208V, do wartości 220V.
Profil napięcia z powerPerfector Plus
260

powerPerfector Plus doskonale nadaje się do optymalizowania
źródeł zasilania o dużej zmienności, automatycznie poprawia
i adaptuje się do zmiennych warunków napięcia wejściowego,

Napięcie przed optymalizacją
Napięcie po optymalizacji

250

optymalizując napięcie wyjściowe na stałym ustalonym poziomie.
Napięcie wyjściowe może być również dostosowane online
w dowolnym miejscu na świecie za pomocą smartfona, tabletu lub
komputera wyposażonego w bezpieczny interfejs użytkownika.

Volty

240
230
220
210
200

1

Dynamiczna regulacja napięcia wyjściowego sprawia, że 
powerPerfector Plus idealnie nadaje się do budynków
z urządzeniami czułymi na wahania napięcia albo z niestabilnym
napięciem zasilania.

Minimalne napięcie zasilania, 207V (BS EN 50160:2007)
2

3

4

Dni

5

6

7

Różnice w technologii powerPerfector i powerPerfector Plus.
powerPerfector

powerPerfector Plus

Osiąga średnio do 10% oszczędności
Niesie korzyści z kondycjonowania mocy
Chroni przed skokami napięcia
Redukuje zniekształcenia harmoniczne
Poprawia równoważenie faz
Poprawia współczynnik mocy
Zwiększa żywotność urządzeń elektrycznych
Dedykowany do budynków o bardzo zmiennym napięciu wejściowym
Zawiera technologię "BUCK & BOOST”
Możliwość sterowania przez internet
powerPerfector
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Przykład wdrożenia
Tesco, Wielka Brytania

Tesco
W ramach swojego zaangażowania na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi Tesco zainwestowało
długofalowo w technologię powerPerfector, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i poprzez
obniżenie kosztów energii uczynić swe produkty bardziej dostępne i przystępne dla konsumentów.
Tesco początkowo zainstalowało ponad 480 jednostek dzięki czemu markety zaoszczędziły średnio 9,9% zużycia energii elektrycznej,
co odpowiada oszczędnościom równym ponad 8,2 miliona £ rocznie.
Obecnie ponad 1400 sklepów Tesco, centrów technologicznych i dystrybucyjnych zainstalowało naszą unikalną technologię.
“Po zastosowaniu 1500 instalacji kontynuujemy wprowadzenie powerPerfectora jako podstawowej technologii w naszej strategii
efektywności energetycznej. Z naszego 10-letniego doświadczenia i ciągłego przeglądu rynku jasno wynika, że VPO jest podstawową
technologią, która poprawia bezpieczeństwo zasilania.”
Daniel Travers, Corporate Purchasing, Tesco

“Technologia powerPerfector udowodniła, że pomaga nam spełnić nasze targety dotyczące redukcji zużycia energii i CO2 w naszych
zakładach.
Będziemy kontynuować instalowanie technologii w sieci naszych sklepów”.
Tesco (dostępne dane)

Mark Law, Head of Engineering Delivery, Tesco

kWh przez 1/2 h

300

Informacje
150kVA–1.5MVA

Jednostka:

4–12%

Optymalizacja:

Liczba zainstalowanych urządzeń powerPerfector

Roczne oszczędności CO₂kg:

150

0

8 200 000 £

Roczne oszczędności:

200

50

9,9%

Oszczędności kWh:

250

STYCZEŃ

44 035 000

KWIECIEŃ
Przed instalacją pP
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Instalacje powerPerfector dla Tesco w latach 2006–2010
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powerPerfector

2010

SIERPIEŃ
Po instalacji pP

LISTOPAD

Wybrane obszary zastosowań:
Uniwersytety
Central College Nottingham
Roczne oszczędności:

The University of Plymouth
Roczne oszczędności:

The University of Winchester
Roczne oszczędności:

CO₂kg:

41 50

kWh:

72 467

kWh:

£:

6 930

CO₂kg:

51 500

CO₂kg:

£:

11 350

£:

średni % oszczędności: 11,5%

9–9,6%
49 400
9 220

średni % oszczędności: 12,4%

Produkcja
The Bidvest Group Ltd. – sieć
hurtowni spożywczych
Roczne oszczędności:

Browar – Frederick
Robinson Breweries
Roczne oszczędności:

kWh:

2 786 777

kWh:

CO₂kg:

1 519 407

CO₂kg:

186 714

£:

10%
154 000
21 000

£:

Zakład produkcyjny mieszanek
gumowych Trelleborg
Roczne oszczędności:
12%

kWh:
CO₂kg:

401 000
51 646

£:

Biura
Budynki banku
TSB Henry Duncan House
powerPerfector Plus
jednostka:

Roczne oszczędności:

560kVA/800 Amp
07.03.2015

data instalacji:
oszczędność energii:

7%

roczna oszczędność:

7 637£

oszczdność kWh:

12 963

*

* powyżej 62 dni okresu próbnego

Biura firmy AXA

Zajezdnie autobusowe
National Express Group Plc
15,9%

kWh:

659 000

CO₂kg:

81 300

£:

Roczne oszczędności:
kWh:
CO₂kg:
£:

6%
184 251
25 800

Sprzedaż
Sprzedaż paliw
MRH Retail
Roczne oszczędności:

Centrum handlowe: The Howard
Centre, Welwyn Garden City

Magazyny
Waitrose
Roczne oszczędności:*

*dane z 23 obiektów

Roczne oszczędności:

kWh:

11,4%

kWh:

3 161 400

kWh:

CO₂kg:

95 400

CO₂kg:

1 719 000

CO₂kg:

99 900

£:

16 550

£:

£:

13 090

268 000

średni % oszczędności: 9,2 %

12%

powerPerfected
Lista kontrahentów korzystających z naszej nagrodzonej technologii.
Więcej informacji dotyczących poszczególnych projektów, jak i referencji naszych produktów znajdą Państwo na stronie
internetowej producenta urządzeń: www.powerperfector.com

Land Registry
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powerPerfector

Nie wierz nam na słowo…
Dostępnych jest znacznie więcej referencji w broszurach naszych klientów. W razie
zainteresowania prosimy kontakt pod adresem mailowym: biuro@viia.com.pl

“Zachęcam Państwa do zainstalowania
tego urządzenia.
Nasza organizacja nabyła je przeszło rok temu,
a koszty związane z zużyciem energii zmniejszyły
się o 14%. Dostawa prądu jest aktualnie
zoptymalizowana, urządzenia funkcjonują przy stałym, acz niższym
napięciu. Jest to bez wątpienia najlepsza inwestycja, której
dokonaliśmy w zakresie obniżenia zużycia energii i emisji CO2”.
Mike Barclay, Environmental Manager,
WWF

“powerPerfector zmniejszył nasze koszty
od samego początku, jak również ma
wpływ na znaczącą poprawę jakości energii”.
Eunice Mabey, Environment & Energy Manager,
Surrey Police

“W obecnej sytuacji bardzo trudno
zignorować technologię, która doskonale
pasuje do naszego otoczenia, dając
natychmiastowe oszczędności”.
Bill Doodson, Chief Engineer,
Frederic Robinson Breweries

“Z przyjemnością stwierdzam, iż wyniki
wstępnego 3-miesięcznego przeglądu
okazały się bardzo zachęcające i zgodne
z prognozami dokonanymi przez powerPerfector.
Bez wątpienia bierzemy pod uwagę usprawnienie kolejnych
naszych instytucji za pomocą powerPerfector”.
David Waller, Head of Central Services,
RSPB

“ Od czasu instalacji powerPerfectora nie
pojawiły się żadne problemy, czerpiemy
korzyści jedynie z niższych rachunków za
energię elektryczną. Bez wahania mogę
polecić system powerPerfector”.
Stephen Colligan, Facilities Manager,
Hilton Hotels

Certyfikaty i nagrody
BS OHSAS 18001

Environment Agency Annual Conference

environment
2010
creating a better place, a sustainable future
WINNER Pioneering Technology & Innovation

powerPerfector
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energy saving and security like no other

PRZEDSTAWICIELSTWO I DYSTRYBUCJA

Viia sp. z o.o.
ul. Roosevelta 118
41-800 Zabrze
biuro@viia.com.pl
tel.: +48 536 228 335
www.powerPerfector.com.pl

