Nazca Box
Realne oszczędności
Zarządzanie energią w dużych obiektach
biurowych, usługowych czy zakładach
przemysłowych stwarza wiele problemów
i może generować spore koszty. Szczególnie
w czasach, gdy korzystamy z niezliczonej
ilości urządzeń elektrycznych a przepływy
energii charakteryzują się dużymi skokami,
ze względu na obciążenia sieci. Z myślą
o właścicielach nieruchomości, facility
managerach, producentach maszyn,
uczelniach oraz audytorach zajmujących
się zarządzaniem energią, APA stworzyła
wyjątkowy produkt.

Rozwiązanie

Zalety

Nazca BOX to kompaktowe urządzenie
zaprojektowane do monitorowania energii
elektrycznej. Jest mobilne, łatwe w obsłudze
i dostosowane do działania w internecie. Oparliśmy
je o nasz flagowy produkt – platformę Nazca, która
służy do zarządzania i optymalizacji procesów
automatyki budynkowej.

Projektując Nazca BOX zadbaliśmy o łatwość instalacji
i intuicyjność obsługi. Podłączenie urządzenia nie
wymaga odłączenia sieci elektrycznej, która ma być
monitorowana, a dzięki obsłudze mobilnej przez
internet wyniki analizy dostępne są z każdego miejsca
na świecie. Taki charakter systemu sprawia, że z
łatwością można przenieść go w inne miejsce
i otrzymać dane z nowych punktów pomiaru.
W prosty sposób można również zbudować centrum
monitoringu mediów umieszczając BOX’y w kilku
czy kilkunastu obiektach i monitorować je w jednym
centralnym punkcie. Mając na uwadze potrzeby
naszych Klientów, przygotowaliśmy również usługę
wynajmu urządzenia, dostępną wraz
z potrzebnymi przekładnikami, a więc
dostosowaną do bezproblemowego podłączenia.

Korzyści
•

Poprawa efektywności energetycznej

•

Zmniejszenie kosztów energii (redukcja zużycia
energii)

•

Możliwość integracji z innymi systemami
zarządzania

•

Wprowadzenie właściwego nadzoru nad
systemem zarządzania energią w organizacji

•

Zgodność z wymaganiami prawnymi związanymi
z efektywnością energetyczną

•

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Idealny dla:
•

Audytorów

•

Zarządców wielkogabarytowych budynków

•

Wszelkiego rodzaju producentów

•

Uczelni

...oraz tych wszystkich, którzy chcą ograniczyć koszty
związane z nadmiernymi wydatkami za energię.

O nas
Jesteśmy liderem na rynku inteligentnej automatyki
przemysłowej i systemów zarządzania budynkami.
Posiadamy 20 lat doświadczenia i dziesiątki udanych
wdrożeń dla instytucji, osób prywatnych, gmin
i zakładów przemysłowych na całym świecie.
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Biuro
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Adres siedziby
APA Sp. z o.o.
ul. Tarnogórska 251
44-105 Gliwice

Andrzej Hajdasinski
APA Benelux B.V. Onze Lieve
Vrouwestraat 8 5623 PE
Eindhoven the Netherlands
tel: +31 681918786
e-mail: a.hajdasinski@nyenrode.nl
e-mail: p.castelijns@onsnet.nu

