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Řešíme úspory elektrické energie

UltraGreen je společnost, která se úzce specializuje na optimalizace elektrického 
proudu a na úspory elektrické energie.

UltraGreen se zabývá komplexním energy managementem pro všechna odvětví 
průmyslu, pro administrativní centra, pro obchodní centra a rovněž pro domácnosti.

společnost UltraGreen vyvinula unikátní postup na snížení spotřeby energie a ná-
kladů za elektrickou energii.

systém dodávaný společností UltraGreen kombinuje jedinou dostupnou technologii 
optimalizace elektrického proudu – oep™ s nejmodernějšími technikami a služ-
bami energetického managementu.

UltraGreen poskytuje komplexní strategie energetického managementu, které při-
nášejí skutečné a prokazatelné úspory.

UltraGreen zajišťuje úspory energie řešením ULTRA oep™ dohromady pro všechny 
typy komplexní zátěže a to pro společnou indukční zátěž + odporovou zátěž + 
světelnou zátěž.

Řešením ULTRA vykazujeme nejlepší úspory pro – indukční a odporovou zátěž 
(spotřebiče, indukce, pece, topné kabely, atd.)

Řešením LES–25 vykazujeme nejlepší úspory pro – světelnou zátěž (světla, počí-
tače, atd.)

Řešením MEC vykazujeme nejlepší úspory pro – motorovou zátěž (motory, točící 
mechanismy, stroje, atd.)

profil spolEčnosti

Systém uplatnění technologie oep™
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technologie oep™ – optimalizace elektrického proudu, je revolučním průlomem 
v oblasti zlepšování proudu a technologie úspory energie.
poskytuje jej řešení ULTRA oep™.

stávající technologie na úsporu energie spoléhají v podstatě na úpravě dodávaného 
napětí (jalových proudů) nebo řízení distribuované zátěže.

technologie ULTRA oep™ jednoduše snižuje odpor provozních zátěží.

technologie ULTRA oep™ je produktem přinášejícím rotační elektromagnetické vlny 
a infračervené záření, které krátkodobě spárují volné elektrony.

spárované elektrony jsou dodávány do elektrického proudu pomocí měděných vo-
dičů a snižují odpor v komplexních elektrických zátěžích.

snížený odpor optimalizuje elektrický proud a snižuje výkon spotřebovaný zátěží.

Většina ostatních systémů to řeší snížením volného napětí, odlehčením určitých sek-
torů nebo přechodným uskladněním energie.

Uživateli z toho mohou vzniknout nepříjemné problémy, jako například snížení inten-
zity osvětlení, přerušení vytápění (supermarkety, hotely, byty…) nebo také snížení 
výkonu motorů (stroje, domácí spotřebiče, klimatizace, ventilace…) a následné po-
škození přístrojů.

instalace

Řešení ULTRA oep™ lze nainstalovat vedle jakékoliv stávající technologie na úsporu
energie a současnou hladinu úspor tak výrazně zvýšit.

ULTRA oep™ neinterferuje s žádným jiným elektrickým nebo elektronickým zaří-
zením, nebrání v akci žádnému dalšímu zařízení sloužícímu ke spravování energie 
(jakými jsou například baterie kondenzátorů, kompenzátory nebo odlehčovače prou-
dové zátěže).

svojí činností je řešení ULTRA oep™ doplňuje a výrazně zlepšuje.

UltrA oep™ (optitmalizace elektrického proudu)
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Řešíme úspory elektrické energie

ULTRA od výrobce KESECO je první řešení, které se zabývá zlepšením elektrického 
proudu snížením odporu vodičů (princip je založen na supravodivosti), protože zlep-
šuje pohyblivost elektronů.

Řešení ULTRA zabraňuje plýtvání rozptýlenou energií (elektronů) zejména ve formě 
tepla (Joulův efekt) tím, že umožňuje větší fluiditu proudu snížením odporu oběhu.

Řešení ULTRA, které se opírá o teorii supravodičů (materiály, které nekladou žádný 
odpor toku elektrického proudu) je výsledkem výrobní aplikace prací tří vědců, kteří 
v roce 1972 obdrželi nobelovu cenu za fyziku.

podobnost s teorií supravodivosti se vysvětluje generováním v elektrických instala-
cích Cooperových párů, které umožňují volný pohyb elektronů jako v supravodivém 
kovu tím, že se vyhýbají překážkám indukovaným odporem.

tento volný pohyb se vyhýbá všem přitažlivým a třecím jevům, které jsou příčinou
transformace energie a proudu v nežádoucí teplo (s výjimkou např. topného odporu).

toto novátorské řešení je určeno k instalacím pro všechna průmyslová odvětví, spe-
ciální aplikace, obchodní a kancelářské centra, obytné budovy, instituce, a je velmi 
výhodné pro soukromé zájemce.

Řešení ULTRA je komplementární s veškerým dosud existujícím vybavením určeným 
k hospodaření s energií.

Mimoto, a to je další důležitou výhodou, naše metoda zlepšuje výkonnost a prodlu-
žuje životnost všech zařízení.

nabízíme systémy ULTRA s kapacitním rozsahem od 0,5 kVA do 1500 kVA pracující
s napětím v rozsahu 110 V až 600 V (speciálně podle potřeby až 1200 V) pro jedno 
a třífázové použití.

Zároveň jsou systémy ULTRA až o 90 % menší a lehčí než zařízení využívající metodu
snižování napětí a technologie managementu zátěže se srovnatelnou kapacitou.

tEChnologiE A ŘEšEní UltrA
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Co je nová technologie UltrA? – první systém pro optimalizaci elektrického proudu na světě

systém UltrA je revoluční řešení, které využívá nejmodernější technologii optimalizace proudu pro zajištění mimořádných úspor energie bez potřeby snižování napětí.

Nový technologický princip ULTRA

Supravodivý uzel, A a B
Udržuje zakázaný pás 2 A a 2 R

Energetická hladina
přenáší elektrický potenciál

Konjugační křivka
I (el.proud) a V (napětí)

použití systému UltrA

• Míra úspory energie pro různé typy zátěže

 Zátěž l (indukční zátěž): míra úspory energie – minimálně 11 % až 25 % + navíc zvýšení účinnosti
 Zátěž r (odporová zátěž): míra úspory energie – minimálně 3  % až 9 % + navíc zvýšení účinnosti
 Komplexní zátěž (zátěž l + zátěž r): míra úspory energie – minimálně 7 % až 19 % + navíc zvýšení účinnosti

• Systém ULTRA pracuje nejefektivněji pro organizace využívající jak indukční tak odporovou zátěž

 – ideální poměr indukční/odporové zátěže je více než 60:40
 – indukční zátěž zahrnuje motory, klimatizaci, chlazení, kompresory, apod.
 –  Mnoho organizací má ideální komplexní zátěž, a to včetně kancelářských budov, továren, supermarketů i domácností

Referenční příklady 
použití ULTRA:

Samsung 
Algida
Zepter
Barclays Bank UK
Hyundai
Carrefour
a mnoho dalších…
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Řešíme úspory elektrické energie

Řešení LES-25 od výrobce ES Electronics – je vysoce efektivní systém vyvinutý 
speciálně pro úspory elektrické energie z provozu světelných zařízení (světelné zátě-
že) a kombinované zátěže.
Je velmi efektivní, i když je systém použit při aplikaci pro centrální osvětlení.

LES-25 dosahuje výsledků v úspoře spotřeb elektrické energie u světel až 25 % 
a u kombinovaných zátěží (společně s PC a kancelářskými spotřebiči) až 20 %.

LES-25 nepracuje na systému regulace snížení opotřebení elektrických zařízení 
u napěťových okruhů, tak jak jsou známé u zdejších technologií a zařízení, ale využívá
mnohem stabilnější a nejmodernější patentované technologie thyristor.

Většina zařízení čerpá více energie než je potřeba na výstupu a přebytek energie již
nemůže být dále využit. čím menší ztráty výkonu, tím lepší využití energie. thyristor
monitoruje podmínky a napájí zařízení přesně požadovaným množstvím energie tak, 
aby nedocházelo ke ztrátám, nýbrž k úsporám energie.

LES-25 je vysoce výkonný systém, která optimalizuje napětí (staticky nebo dyna-
micky) tak, jak spotřebovaná energie narůstá přibližně s kvadrátem vstupního napětí,
takže výstupní energie dosáhne minimální hodnoty a zabrání se tak promarnění 
spotřebované energie. rovněž se systémem lEs-25 významně (až o 40 %) snižuje 
teplota svítidel.

LES-25 shrnutí předností a výhod:

• Vysoce výkonný induktor
• technologie sladěné impedance
•  patent thyristor založený na elektronickém přepínání / mikroprocesor založený 

na přepínání kontaktů a napájení
• ochrana proti zkratu, přetížení při podpětí & přepětí
• Vestavěný bypass systém pro sledování úspor energie
• Měřidlo kompatibilní s rs232 portem
• prodlužuje životnost výbojek a snižuje výměnu tlumivek
• Centralizovaná instalace bez potřeby výměny světel
• Chrání obvody před nápory napěťových špiček
• Zvyšuje kvalitu zdroje energie
• Bezúdržbové s životností 20 let
• návratnost již od 16 měsíců
• Mezní zlepšení koeficientu výkonu

tEChnologiE A ŘEšEní lEs-25 (lighting Energy saver-25)

Princip patentu Thyristor
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LES-25 ma velmi významné světové reference, které jsou ověřeny již 20 let a vývoj
technologie thyristor pokračuje ve zdokonalení jeho účinnosti.

LES-25 (Energy savers) je vyráběný pro použití v rozmezí od 1,5 KVA do 1000 kVA 
(pro jedno a třífázové použití).

LES-25 je vhodný pro zatížení světelné tvořené všemi plynovými výbojkami, jako jsou 
zářivky, MV, s.V. lampy atd. a smíšené zatížení složené ze zářivek, Cfl (kompaktních 
zářivek), vysokotlakých sodíkových a rtuťových výbojek a dalších výbojek a okenní 
nebo dělené klimatizace (jednofázové), kancelářského vybavení se zapojením přímo 
do zásuvky, jako jsou počítače, ventilátory, odvětrávání atd.

Doporučené a zároveň nejúčinnější použití LES-25 je pro snížení spotřeby elektrické
energie u osvětlení zejména pro:

• hotely
• nemocnice
• průmyslové objekty, výrobní haly
• Kancelářské budovy
• nákupní centra a prodejní areály
• skladová centra a logistické areály
• Zemědělské podniky
• školy a školská zařízení
• Veřejné osvětlení

Ve spojení se zařízením ULTRA, 
dosahuje řešení LES-25 velmi velké 
účinnosti a úspor elektrické ener-
gie z provozu zatížených z velké 
části světelnou a komplexní zátěží.

použití systému lEs-25

Referenční příklady 
použití LES-25:

Sheraton Hotels
IKEA
PEPSI
Saint Gobain Glass
Infosys
Nestle
Sony Electronics
Aricent
a mnoho dalších…
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power Efficiency Corporation (UsA) je čistě technická společnost zaměřená na zlep-
šování účinnosti elektromotorů a pro úspory elektrické energie z provozu motorů.

společnost nabízí řadu „regulátorů účinnosti motorů“ (MECs), jenž kombinuje kon-
venční funkčnost měkkého startu s patentovanou technologií šetřící energii tzv. 
„E-save technology®“.

Při konstantní rychlosti a různě zatížené aplikace, E-Save Technology® snižuje 
spotřebu energie až o 35 % bez negativního vlivu na výkon.

téměř polovina motorů použitých v průmyslových agregátech běží méně než 
na 40 % plné kapacity, což znamená, že běží neefektivně a spotřebuje přebytečnou 
elektrickou energii.

patentovaná technologická platforma firmy power Efficiency – E-save technology® 
byla ověřena jak v praxi, tak v nezávislém testování na zvýšení účinnosti elektromo-
torů až o 35 % při konstantní rychlosti u různě zatížených aplikací.

E-save technology® detekuje zatížení motoru neustálým analyzováním napětí 
a proudu motoru a dodává přesné množství energie, které motor vyžaduje.

E-save technology® využívá patentované algoritmy, obvody a výkonné digitální sig-
nální procesory pro ověřování proudu a napětí tisíckrát za vteřinu.

E-save technology® neustále monitoruje fázové zpoždění mezi proudem a napětím 
pro stanovení přesného množství energie, kterou potřebuje motor na chod při plné 
rychlosti.
Když fázové zpoždění indikuje, že je motor lehce zatížen a běží neefektivně, E-save 
technology® sníží dodávaný proud do motoru, což znamená nižší spotřebu energie (kW).

E-save technology® reaguje na změny zatížení motoru v intervalech 0.01 s, a tudíž 
silně splňuje měnící se odběr aplikace, zatímco motor běží efektivněji.

tEChnologiE A ŘEšEní – MEC (Motor Efficiency Controler)

bez E-Save Technology s E-Save Technology

Referenční příklady 
použití MEC:

Caesar Palace
and Casino Las Vegas
Plastics
Kone
Otis 
Budweiser
Airport New York
Airport Denver
a mnoho dalších…
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Jelikož E-save technology® neustále monitoruje každou fázi motoru, chrání ho také 
před možným výpadkem.

Aplikace E-save technology® neznamená jen měřitelné snížení spotřeby energie, ale 
také zlepšení životnosti a provozuschopnosti motoru

1 a 3-fázové regulátory účinnosti motorů firmy power Efficiency Corporation (MECs) 
jsou dostupné v 11 úrovních výkonových řad od 0,7 kW do 200 kW (od 5 hp do 400 hp).

regulátor byl navržen, aby se snadno integroval jak do původního zařízení, tak pro 
vylepšení stávajících aplikací. není potřeba dalšího externího řídícího zdroje.

regulátor je nejefektivnější, když se použije v aplikacích, kde motor běží při konstant-
ní rychlosti a je zatížen během většiny času provozního cyklu.

Uvádíme příklady aplikací s konstantní rychlostí, různým zatížením, vedoucí k výrazné 
úspoře elektrické energie:

• Dopravníky
• čelisťové drtiče
• Eskalátory
• linky
• pily, drtiče
• granulátory
• pohyblivé lávky
• lisy
• Mixéry
• Balící lisy
• Zařízení vstřikovacího odlévání

•  systémy s omezeným průtokem 
hVAC

• odstředivá čerpadla / škrtící ventily

3-fázové regulátory účinnosti motorů MEC

použití systému MEC
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Záruka

regulátory účinnosti motorů se dodávají s dvouletou zárukou typickou pro průmys-
lové aplikace, a tým podpory a inženýři prodeje společnosti Ultragreen se zavazují 
k úspěšné instalaci a provozu.

navíc, náš program coby ochranný systém měření a regulace „MEC safeguard pro-
gram“ obsahuje určitý počet jednotek (kusů) pro případ havarijní situace a zaručí 
expedici do 24 h.

Ve spojení se zařízením ULTRA, dosahuje technologie a řešení MEC velmi vel-
ké účinnosti a úspor elektrické energie z provozu zatížených z velké části od-
porovou zátěží.

Technologie a řešení – Mec
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Energetická řešení
pro úspory elektrické energie

společnost Ultragreen nabízí svým klientům rozsáhlou řadu energetických řešení 
pro doplnění našich klíčových technologií.

V rámci služeb poskytujeme:

• Řízená technická řešení
• Energetické vyhodnocení úspor
• instalace produktu
• Energetické zprávy online
• integrované strategie energetického managementu
• poradenství o úsporách Co2 a vyhodnocení

společnost UltraGreen chápe, že jediné řešení se stejnými parametry pro všechny 
klienty nefunguje. nabízíme celou řadu modelů a řešení UltrA oep™ vhodných pro 
různé úrovně spotřeby energie a profily použití.

společnost UltraGreen zajistí, aby každá instalace systému UltrA oep™ odpovídala 
konkrétnímu energetickému profilu klienta. Zaměřujeme se na modely použití. rozlišu-
jeme požadavky na zátěž a typ zátěže tak, aby byla účinnost úspor maximální.

úspory nákladů – řízená řešení

společnost UltraGreen zajistí, aby bylo řešení UltrA oep™ přizpůsobeno ener-
getickému profilu klienta, po instalaci mělo co největší účinnost, a vykazovalo co 
největší úsporu elektrické energie.

Dosažené úspory sledujeme a revidujeme.
společnost UltraGreen může dodat UltrA oep™ jako řízené řešení tak, aby bylo 
dosaženo a zaručeno již od prvního dne od instalace:

•  úspor elektrické energie od 7–25 % v závislosti na typu provozu, budovy nebo 
zařízení

• nulových nákladů na instalaci
• nulových nákladů na údržbu
• krátké finanční návratností (od 16–27 měsíců)
• značné úspory Co2, které je prospěšné pro životní prostředí
• záruky v délce až 3 let a životností 10 let

inženýři UltraGreen – specialisti na energy management ve spolupráci s odborní-
ky v daném oboru zajišťují, že naši klienti dosáhnou maximálních možných úspor, 
a zároveň mohou rozvíjet strategie udržitelného energetického managementu pro 
předpokládané budoucí energetické požadavky.

EnErgy MAnAgEMEnt
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Záruka firmy Ultragreen

Řízení řešení UltrA oep™ firmy UltraGreen zaručuje, že klient nejen začne šetřit od
prvního dne, ale bude dále šetřit po celou dobu trvání řízeného řešení.

Dosáhneme úspor až 18 % s:

• nulovými náklady na instalaci
• nulovými požadavky na údržbu
• garantovanou mírou úspory (po důkladné analýze zařízení, rozvodů a měření)
• nulovým finančním rizikem

Pokud z jakéhokoliv důvodu řešení ULTRA oep™ nedosáhne nabízení garan-
tované úspory, rádi bezplatně systém ULTRA oep™ odstraníme.

instalace systémů

tým techniků společnosti Ultragreen budou řídit projekty instalací systémů 
UltrA oep™ + lEs-25 a MEC od začátku dokonce.

náš tým techniků řídí síť zkušených inženýrů elektro a smluvně zajištěných odbor-
ných montážních společností po celé české republice. ti pak provádějí analýzy (mě-
ření) a instalaci na místě u klienta pod vedením našich zkušených inženýrů.

odborné montážní společnosti jsou proškoleny a mají oprávnění navrhovat a monto-
vat systém UltrA oep™ + lEs-25 a MEC .

Společnost UltraGreen zajišťuje záruční a pozáruční servis u všech instalací.

odpovědnost za životní prostředí a ekologii

podniky a firmy po celém světě se stále více zaměřují na svůj příspěvek ke klimatic-
kým změnám (hlavně snižování produkce Co2 a znečišťování ovzduší).

stále větší počet těchto společností pracuje na snižování své uhlíkové stopy (emise 
Co2). Kombinováním technologie energetického managementu a Co2 managemen-
tu jsou podniky schopny docílit spolupráce pro posílení svých značek a zlepšení 
konkurenceschopnosti.

hmatatelné hodnoty přinesly posílení dobrého jména podniku a důvěryhodnost 
z hlediska životního prostředí.

společnost Ultragreen je připravena řešit změny a úspory UltrA oeptM a tím snižo-
vat produkci emisí Co2.

EnErgy managEmEnt
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Ultragreen, s. r. o.
šumavská 15, 602 00 Brno

tel.: +420 603 201 285
fax: +420 547 217 279

e-mail: info@ultragreen.cz
www.ultragreen.cz
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