
—
Нужда от електричество в световен мащаб
(в милиони тонове Нефт еквивалент, Mtoe)

—
Световна консумация на електроенергия
(Покачване на нуждата 2035)
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—
ECO2 Емисии от производство 
на енергия (в гигатонове)

—
Истинските числа зад предизвикателството
Промишлеността консумира около 40% от всичката електроенергия, а 
около 40% от всичката електроенергия се произвежда от въглища
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—
Електрическите двигатели 
консумират около 28% от 
електроенергията по света.

—

Честотните регулатори контролират 
скоростта на електрическия 
двигател и биха могли да намалят 
консумацията от 30% до 50%, а в 
някой  екстремни  случай, дори до 
90%.

Енергията е 
пропорцион ална 
към скоростта3
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—
Нека да погледнем и към помпите

+ + Помпите са едни от най-честите 
приложения на електрическия двигател и 
имат огромен потенциал за намаляване на 
консумацията.

Помпите косумират приблизително 10% или 
1,850 тВч от световната електроенеригя за 
една година. Ако всички помпи се 
контролират от честотни регулатори със 
среден потенциал на спестяване от 40%, то 
общото спестяване би достигнало  740 
млрд. кВч.

—
Отплаща се
Периодът за възвръщаемост на 
инвестицията от използване на 
честотни регулатори е 
изключително кратък, и може да 
бъде сведен до няколко месеца.

В зависимост от подхода за изчисление 
на жизнения цикъл, покупната цена на 
електродвигател и честотен регулатор  е 
само няколо процента, сравнена  с 
електроенергията , която ще бъде 
изразходена през целия жизнен цикъл 
на двигателя.

Електроенергия спестена с 
честотни регулатори от АББ

• Инсталираната база от честотни
регулатори на АББ спестява 510
TWh през 2016, равняващо се на
консумацията  на 125 милиона
домакинства в ЕС за една
година.

• Ако тези 510 ТWh са генерирани
от електроцентрали, разботещи
на изкопаеми горива,
честотните регулатори на АББ
биха намалили емисиите на CO2
през 2016 с около 410 милиона
тона, отговарящи на годишните
емисии на над 100 милиона
автомобила.

Sources:
US Department of Energy www.sandia.gov/~jytsao/Solar%20FAQs.pdf

International Energy Agency (IEA) World energy outlook 2012

Bloomberg New Energy Finance www.about.bnef.com/bnef-news/clean-energy-investment-fell-11-as-governments-cut-subsidies/

European PV Industry Association (EPIA) www.epia.org

International Energy Agency (IEA) Medium-term renewable energy market report 2012: trends and projections to 2017

OECD Factbook 2013 www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook-2013_factbook-2013-en

C. Breyer and A. Gerlach. “Global overview on grid parity”. Published in Progress in Photovoltaics:  
Research and applications, Feb. 2012
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Средна електроцентрала захранвана с 
въглища и капацитет от 500MW, генерира 
4.2 тВч. електроенергия. Спестяванията 
постигнати от интелигентно управление 
на помпи, чрез честотни регулатори ще 
замени 176 електроцентрали  на въглища. 
Спестените емисии на CO2 ще се равняват 
на  592 милиона тона.

Фактор на емисиите  0.8 кг/кВч.

—
Помислете за това:

176

CO2

—
Няма причина да чакате 

През последните 40 години, АББ  постига 
огромни  спестявания на електроенергия, като 
доставя милиони честотни регулатори във 
всички индустрии. Инсталираната база от 
честотни регулатори на АББ спестява 510 
милиона MWh, само през 2016г.

И въпреки това, едва 10% от електрическите 
двигатели по света са снабдени с честотни 
регулатори. Имаме огромен потенциал за 
спестяване.

Подобравяването на  енергийната ефкетивност 
по света  е най-бързият, най-устойчивият и най-
евтин начин за намаляване на консумацията и 
на въглеродния отпечатък.

Моля посетете abb.com/drives
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—
Енергийна ефективност. 
Решение.
Нуждата да намалим консумацията на електроенергия 
и емисиите на въглероден диоксид са по-нужни от 
всякога. Най-лестният начин да обърнем внимание на 
тези предизвикателства е като се възползваме от 
възможностите за намляване на консумацията, чрез
по-ефективно използване на елеткроенергията.

Използването на честотни регулатори от АББ за интелигентен контрол на 
електрическите двигатели, увеличава енергийната ефективност. Това води до 
огромни подобрения свързани с околната среда и намалява финансовите и 
оперативните усложнения.

—
Световната нужда от електричество няма да отмине
Нуждата от електричество в световен мащаб ще расте по-
бързо спрямо всички други видове енергия. По този начин, 
вредните емисии ще продължат да се повишават, освен ако не 
направим нещо по различен начин.




