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АВТОМАТИЗАЦИЯ

БИ Сейв НРГ ООД
Енергийна ефективност чрез прилагане на съвременни решения за стабилизиране и 
подобряване на характеристиките на електрическата енергия

ехнологичната ре-
волюция през по-
следните 20 го-
дини, основана на 
развитието на 

компютърните технологии 
и изкуствения интелект, про-
мени до голяма степен начина, по 
който се управляват много проце-
си в бита, индустрията и фасили-
ти мениджмънта. Навлязоха както 
изцяло компютъризирани нови сис-
теми за управление на процесите, 
така и такива, свързани с маши-
ните и уредите за производство-
то. Производителността на труда 
и технологиите се увеличи, но на-
равно с това се появиха и някои но-
ви проблеми и предизвикателства, 
свързани с чувствителността на 
тези нови технологии към качест-
вото на електрическата енергия, 
с гарантиране на разполагаемост-
та на големи мощности за кратки 
и несиметрични периоди от време 
и не на последно място, генериране 
на негативни за електроенергийна-
та система нелинейни изкривява-
ния и интерференции.

Така в наши дни, когато темата 
за енергийна ефективност като 
основен механизъм за намалява-
не на въглеродните емисии, нама-
ляване на оперативните  разходи 

и  увеличаване на производител-
ността е изключително популяр-
на и актуална, ежедневно насочва-
ме нашите усилия към реализация 
и изпълнение на енергоспестяващи 
мерки, касаещи  оптимизиране на 
строителните технологии и ма-
териали, въвеждане на системи за 
мониторинг и управление, техно-
логична модернизация на производ-
ствата и сградните инсталации, а 
в последно време и изграждане на 
собствени мощности за производ-
ство на електрическа енергия за 
собствени нужди. Много често, от 
цялостната картина убягва един 
от основните ресурси на съвре-
менния бизнес, а именно разполага-
емостта на стабилна и качестве-
на електрическа енергия.

Влошеното качество на електри-
ческата енергия влияе негатив-
но върху всички аспекти на съвре-
менния бизнес – сигурност и не-
прекъснатост на услугите, произ-
водителност, правилна експлоата-
ция и живот на машините и съоръ-
женията.

Концепция / Продуктът
Ние от БИ Сейв НРГ ООД предлага-
ме комплексно решение за намаля-
ване на консумацията на електри-
ческа енергия до 15% чрез стаби-

лизиране и подобряване на харак-
теристиките на електрическата 
енергия. В допълнение към намале-
ната консумация на електроенер-
гия, осигуряваме оптимални усло-
вия за работа на вашите електри-
чески уреди, машини и системи, ка-
то с това запазваме експлоата-
ционния им живот и ги предпазва-
ме от аварии и повреди. Нашите 
продукти фабрично са оборудва-
ни и с мониторингова система 
ATHENA, която в режим 24/7 пре-
доставя информация за състоя-
нието на електрическата ви сис-
тема и постигнатите икономии 
на електроенергия. Чрез специална 
уеб платформа, ATHENA позволява 
да бъде настроена и за отдалечен 
достъп от всяка точка на света.

В продуктовата гама на “3e SAVE” 
разполагаме с решения, насочени 
както за бита и малкия бизнес, та-
ка и с решения, способни да отго-
ворят и на по-големите изисква-
ния на индустрията и фасилити 
мениджмънта.

Начин на действие и конфигу-
рация на системата
“3е SAVE” е умно устройство, кое-
то с цел подобряване на качество-
то на електроенергията, влияе на 
всички основни характеристики  на 

-15%
икономия на 

електрическа 
енергия
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ON Line
достъп

Защита и
удължаване на

експлоата-
ционния

живот

АВТОМАТИЗАЦИЯ

електрическата енергия чрез ак-
тивно управление на група от па-
сивни компоненти (трансформа-
тори, кондензатори, реактор и 
др.).

n Устройството се инсталира в 
паралел или последователно с 
трансформатора и товара;

n Инсталирането на системата 
се извършва без сериозни интер-
венции в електрическата систе-
ма на клиента;

n Енергийните спестявания се по-
стигат върху 100% от консуми-
раната електрическа енергия;

n Измерванията за постигнати 
спестявания се извършват по 
сертифициран стандарт 

Ползи от въвеждането нa “3е 
SAVE”
Подобрени характеристика на 
електрическата енергия:
n Намалява реактивната енергия;
n Осигурява стабилно захранващо 

напрежение;

n Балансира несиметрията на фа-
зовите напрежения;

n Елиминиране на въздействието 
на високоволтови импулси;

n Намалява микро прекъсванията;
n Потиска висшите хармоници

Финансови ползи
n Икономия на електрическа енер-

гия до 15%;
n Сертифициран механизъм за от-

читане на постигнатите енер-
гийни икономии;

n Намаляване на разходите за под-
дръжка на оборудването;

n Защитава и удължава експлоата-
ционния живот на електрическо-
то оборудване, машини и съоръ-
жения;

n Достъп в реално време до ин-
формацията за състоянието на 
енергийната ви мрежа и локална-
та енергийна система

Възможни механизми за финансира-
не на енергийно ефективната мяр-
ка за инсталиране на “3e SAVE”

EPC+
Проектиране, доставка, инста-
лиране и въвеждане в експлоата-
ция на системата за подобряване 
на характеристиките на ел. енер-
гия. Гарантиран резултат за по-
стигнатите енергийни икономии. 
Финансирането се осигурява от 
клиента.

ЕСКО
Финансирането се осигурява от из-
пълнителя на мерките (инжене-
ринговия партньор). Клиентът на 
ЕСКО договора веднага получава 
част от постигнатата икономия, 
а остатъкът се използва за изпла-
щане на направената инвестиция.

За вашата система “3е SAVE” 
може да се свържете с нас на 

следните контакти:

имейл: office@engineering-bg.com
тел.: +359 894 611 171

Бизнес Център Абакус
Бул. България 118, ет. 4

>>>
n Кратковременно прекъсване на електрическото 

захранване, последвано от напрежение, различно от 
нормалното;

n Генериране на реактивна енергия;
n Загуби в намотките и загуби от вихрови токове, водещи 

до загряване на двигателите;
n Възникване на обратни напрежения в нулевите 

проводници (втора фаза);
n Нарастване нивото на висшите хармоници;
n Изменения на напрежението в границите от 130V до 270V;

n Несиметрично натоварване на трансформаторите;
n Нелинейни изкривявания и фазови асиметрии;
n Прекъсване на нулев или фазов проводник;
n Възникване на високоволтови импулси на напрежението;
n Пад в напрежението за продължителни интервали от 

време;
n Нестабилно захранващо напрежение;
n Влошаване проходимостта на кабелните пътища;
n Механични натоварвания от непостоянните работни 

параметри

Характеристики на влошеното електрозахранване:
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