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Enerkeeper
Thiết bị tiết kiệm điện

cho khách sạn, bệnh viện, tòa nhà văn phòng, sân bay, nhà ga …

www.enerkeeper.com

Partner: 

By

Công nghệ xanh
Tiết kiệm năng lượng
& Giảm thiểu CO2

ISO 9001
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Enerkeeper Tiết kiệm điện thế nào?

Trạm biến áp
ĐiĐiệệnn sạsạchch

Sau khi cải thiện độ méo

Thiết bị tiết kiệm điện

Công ty 
Điện lực

www.enerkeeper.com

Máy cắt không khí ACB

Các phụ tải

• Mất cân bằng điện áp, Sóng

hài,làm tăng Công suất phản

kháng, vv…

• Tổn thất điện không mong 

muốn.

• Có hại cho thiết bị sử dụng

điện.

TIẾT KIỆM ĐIỆNTác hại của độ méo

Sau khi cải thiện độ méo
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• Triệt tiêu Sóng hài, giảm thiểu Mất cân
bằng điện áp

• Tăng cường hiệu quả và chất lượng điện năng Tiết kiệm điện

Hiệu quả

www.enerkeeper.com

• Tăng cường hiệu quả và chất lượng điện năng

• Kéo dài tuổi thọ thiết bị điện và điện tử

Tiết kiệm điện
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Công nghệ

Mạch Zigzag
Tiết kiệm bằng cách giảm trở kháng của tải
Cải thiện độ méo do sóng hài

www.enerkeeper.com

1. Định luật Ohm's : E = RR × I.

2. EnerkeeperTM làm giảm trở kháng do Sóng
hài tạo ra trong quá trình hoạt động của các
thiết bị điện, cải thiện chất lượng điện và cuối
cùng là tiết kiệm điện năng tiêu thụ . 

GREEN TECHNOLOGY
BY ENERTECH
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Tại sao là Enerkeeper?

độc đáo (đơn giản và sạch)

• Để cải thiện các độ méo – dạng sóng gây ra 
tổn thất điện năng không mong muốn

& không sử dụng điện năng

• Không tổn thất
• Hoạt động không cần nguồn điện

& Bền bỉ ( trên 20 năm)

• Chỉ dùng lõi thép và cuộn dây đồng

cho tất cả
• Enerkeeper kiểm soát tất cả

www.enerkeeper.com

(5 ~ 3000KVA)

• Phù hợp với tất cả các loại phụ tải – Động cơ, 
Bếp, Lò sưởi, Điều hòa, Đèn chiếu sáng …

• EnerKeeper cho hiệu quả cao hơn khi kết hợp
nhiều loại phụ tải

& Nguyên lý 
Biến áp tự động

• Không dùng vi xử lý điện tử cũng như IC
• Chỉ dùng cuộn dây đồng và lõi thép

& kiếm thêm lợi nhuận
• Thu hồi vốn trong vòng1.5 – 3 năm

• Chỉ dùng lõi thép và cuộn dây đồng
• Không dùng chíp vi xử lý và không mất phí duy trì
• Tuổi thọ 25 – 30 năm

• Enerkeeper kiểm soát tất cả
tải trong hệ thống

CÔNG NGHỆ XANH
CU ̉A ENERTECH
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Cấu trúc thiết bị

ATS

Bộ điều khiển

Công tơ đa chức năng

Đèn tín hiệu

Công tơ đa chức năng

Đèn tín hiệu

ATS

ATS : Hệ thống chuyển đổi nguồn tự động
EK   : EnerKeeper

www.enerkeeper.com

Đèn tín hiệu

Máy biến áp tự động  EK

CÔNG NGHỆ XANH
CU ̉A ENERTECH

   Biến áp tự động  EK
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1

2

Trạm biến áp

Máy cắt không khí 
ACB

1 Sau máy cắt

2 Sau trạm biến áp

3 Sau tủ phân phối

Hoặc

Hoặc

( Khuyên dùng )

Lắp đặt

www.enerkeeper.com

Các Phụ tải

Tủ phân phối

3-1 3-2 • Điện áp . 

• Phương thức kết nối trong hệ thống: 
Ngay sau đầu ra của Máy cắt hoặc
Trạm biến áp.

CÔNG NGHỆ XANH
CU ̉A ENERTECH
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So sánh với các sản phẩm khác
Công nghệ xanh

www.enerkeeper.com

GREEN TECHNOLOGY
BY ENERTECH
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Tham khảo – Các dự án đáng chú ý

700kVA SONHA 
700kVA TIA SANG 

1500kVA THIEN SON 
1,200kVA*4 GOSHI-Thang Long 

- etc.
2,000kVA*2 JW MARRIOTT HOTEL (MUMBAI )
1,750kVA*3 Renaissance HOTEL (MUMBAI) 
1,600kVA FOUR POINTS HOTEL (MUMBAI)
700kVA THE RESORT HOTEL (MUMBAI) 

2,000kVA SUNSTAR OVERSEAS (BAHALGARH) 
- etc.

1000kVA El Mei (Factory Textile in Dongtai)
1200kVA Jiangsu Chunyan Suoye Ltd (Plastic Injection in Dongtai)
1200kVA Joycity (Hyper Mall in Shenyang)

VIETNAM

INDIA

China

www.enerkeeper.com

1200kVA Joycity (Hyper Mall in Shenyang)
- etc.

UAE 1,500kVA Grand Hyatt HOTEL (DUBAI) 
BRAZIL 15,000kVA NESTLE, NATURA, PEPSI, etc. 

UNITED STATES 300kVA ENERTECH GLOBAL

MALAYSIA
350kVA

400kVA
Taiace Engineering Sdn Bhd 

AUTRALIA - ENFLUX PTY., LTD. 
TURKEY 125kVA ANEL TELEKOMUNIKASYON ELECKTRONIK

PHILIPPINES 100kVA TMC INTERNATIONAL CORPORATION 
MEXICO 20,000kVA GRUPO IBAMAR S.A.DE C.V. 
ITALY - NIBEK

SOUTH AFRICA 1,500kVA University of KwaZulu-Natal
- etc.
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Kết quả thực tế– Grand Hyatt Dubai, UAE

KWh

Tiết kiệm hơn 12% chi phí tiêu thụ điện cho Grand Hyatt Dubai.

Thiết bị sử dụng: EKS34-1500, 50hz, 415V, 1500kva

Ngày lắp đặt: 18 tháng 11 năm 2009

www.enerkeeper.com

KWh

YEAR JAN FEB MAR APR May JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC

2011 341,760 336,000 324,480 342,240 337,440 348,960 331,200 325,440 335,520 325,440 290,880

2010 351,840 305,760 345,120 324,480 354,240 357,120 371,520 344,160 356,340 346,080 353,280 353,760

2009 422,400 365,280 388,800 397,440 399,360 380,160 379,680 386,880 384,480 384,480 350,880

2008 429,120 339,840 381,120 361,440 381,120 374,880 374,400 415,200 400,800 424,320 418,080 426,240
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Trong giai đoạn 2001 -2009, Công ty CP Ắc quy Tia sáng đã đầu tư kinh phí trên 44 tỷ đồng
để thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Từ kết quả kiểm toán, Công ty đã tiến hành lắp
thiết bị Enerkeeper cho toàn bộ hệ thống sử dụng điện với mục đích giảm tiêu hao điện năng.

Theo ước tính của đơn vị kiểm toán, với tổng vốn đầu tư cho biện pháp này khoảng 430
triệu, mỗi năm Công ty có thể tiết kiệm trên 170 triệu đồng nhờ giảm chi phí điện năng. Như vậy
chỉ sau khoảng 2,5 năm có thể thu hồi vốn ban đầu. Kết quả sau 3 năm áp dụng, thiết bị
Enerkeeper đã giúp TIBACO tiết kiệm được hơn 9% điện năng sử dụng.

Máy Enerkeeper EKS 33-700 KVA, có khả năng tiết kiệm 9% điện năng/năm; thay thế lò
chưng cất nước bằng hệ thống lọc nước RO… giúp giảm lượng than đá từ 750 tấn/năm xuống
còn 38 tấn/năm (xấp xỉ 20 lần) và giảm 400m3 nước/ngày.

Trích từ nguồn website Công ty CP Ắc quy Tia Sáng:
http://www.tiasangbattery.com/default.asp?tab=detailnews&zone=127&id=127&tin=125

www.enerkeeper.com

GREEN TECHNOLOGY
BY ENERTECH
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Phân phối độc quyền bởi Công ty TNHH AT Đông Dương

• Địa chỉ :  Tầng 5, Tháp A, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng,

Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

• Điện thoại : 04 2200 7777       Fax: 04 22106263

www.enerkeeper.com

• Mobile        : 096 883 6666 (Mr. Tùng)

CÔNG NGHỆ XANH
CU ̉A ENERTECH


