Jednoduché změny
mohou mít velký vliv
na vaše podnikání

Energetický potenciál
díky chytrým
technologiím

Od uživatele
až k dodavateli
energie

Perfektní
end-to-end
partner

Dvojnásobná
hodnota při stejné
spotřebě energie

Základní změny, jako je instalace
střídavých pohonů na elektrické
motory, mohou výrazně přispět
ke snížení spotřeby energie
a eliminaci vaší uhlíkové stopy.

Inteligentní střídavé pohony
mohou monitorovat vaše aplikace, předpovídat údržbu a zvýšit
účinnost. Průmyslová tepelná
čerpadla vybavená technologií
na rekuperaci tepla mohou zase
znovu využít energii vzniklou
rekuperací tepla

Integrací jednotlivých sektorů se
mohou naše průmyslová odvětví
zapojit do energetické sítě a stát
se tak dodavateli energie, kterou
získají díky zachycení
nadbytečného tepla.

Náš servis Danfoss DrivePro
zajišťuje údržbu, služby
specialistů a proaktivní přístup
ke zlepšení vašich systémů.
Sada Danfoss MyDrive nabízí
nástroje a prostředky na
podporu vašich specifikací.

Implementací nákladově
efektivních řešení, která
zvyšují energetickou účinnost ,
by průmyslové společnosti
mohly do roku 2040 vytvářet
dvojnásobnou hodnotu při
stejné spotřebě energie.

Výrobní a těžký
průmysl je připraven
na transformaci
Dekarbonizace průmyslového
sektoru může výrobním
společnostem zajistit vyšší
efektivitu a nižší úrovně OPEX
v porovnání s dalšími
ekvivalentními subjekty,
odpovědnými za emise.
Investice pomohou růstu
ekonomiky a stanou se základem
udržitelné transformace.

Využití pohonů s
proměnnými otáčkami
u elektrických motorů
může do roku 2040
zajistit úsporu

8%

Optimalizací systémů
lze dosáhnout až

40%
úspory energie

Systém s integrovanými
sektory, řízený
poptávkou,
může ušetřit až

40%
energie

globální spotřeby energie

2Gt CO2
O 2Gt lze snížit emise
CO2 díky implementaci
nákladově efektivních
řešení, která zvyšují
energetickou účinnost
v oblasti průmyslu

Za

25%

globální
spotřeby energie je
odpovědný průmysl

Kde se dozvíte více informací?

Navštivte naše centrum zeleného
restartu a získejte inspiraci

Zjistěte, jaká řešení nabízíme pro vaši
průmyslovou oblast

Získejte inspiraci u některé z našich
případových studií

Každý milion
amerických dolarů
investovaných do
energetické účinnosti
v průmyslu přinese

10

pracovních míst

