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Výhody efektivního využití energie
Jak zajistit více užitku a zároveň snížit 
náklady a emise 

Společnost ABB působí v oblasti energetiky již 120 let.
Naše technologie se využívají v celém hodnotovém řetězci 
výroby energie: od těžby surovin a jejich přeměny na elektrickou 
energii, zkapalněný zemní plyn nebo rafinované ropné produkty, 
až po jejich efektivní využití v průmyslu, dopravě a budovách.
Pomáháme svým zákazníkům vytěžit maximum z každé jednotky 
elektrické energie, kterou spotřebují.
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a způsoby využití těchto produktů jsou tak neúčinné, že větší 
část potenciální hodnoty energie našich energetických zdrojů 
nakonec ztrácíme. Vzhledem k omezenému množství fosilních 
paliv a zvyšující se poptávce je situace nadále neudržitelná.

Jak dosáhnout vyšší energetické produktivity
V každém odvětví lidské činnosti je vyvíjen tlak na snížení 
spotřeby energie a uhlíkových emisí. Obzvláště rychle se vyvíjí 
systém dodávek elektrické energie: potřeba vyrábět více 
energie z obnovitelných zdrojů na jednom konci řetězce 
a nutnost efektivnějšího využití energie na konci druhém 
vede k rychlému rozvoji chytřejších energetických sítí.

Ke zvýšení efektivního využití energie může společnost ABB 
přispět dvěma zásadními způsoby. Zaprvé společnost 
disponuje odborníky schopnými posoudit a sledovat využívání 
energie a následně určit konkrétní kroky ke zlepšení. Zadruhé 
dodává zařízení, systémy a řešení  pro snížení spotřeby energie 
a energetických ztrát, zvýšení produktivity a efektivnější 
využívání výrobních prostředků a procesů.  

Kromě toho je společnost ABB předním dodavatelem klíčových 
energeticky úsporných technologií v rozvojových zemích, 
kde je potřeba a potenciál efektivního využití energie největší. 
ABB patří v Číně a Indii mezi nejvýznamnější dodavatele 
technologií pro přenos a rozvod elektrické energie a je předním 
dodavatelem v rychle rostoucích průmyslových odvětvích.

Energetickou účinnost mohou značně zvýšit i jednotlivé 
produkty, avšak nejvýznamnějších úspor lze dosáhnout 
optimalizací celých systémů a procesů. Proto Mezinárodní 
organizace pro normalizaci (ISO) stanovila jako prioritu při 

Jak může ABB pomoci
Od plýtvání k odměně

Energetickou účinnost lze zvýšit využitím nejvyspělejší 
dostupné technologie a praktických zkušeností. Energeticky 
účinné systémy se zaplatí samy, někdy již za několik měsíců, 
protože uspoří energii a v dlouhodobém horizontu dále snižují 
náklady na provoz a údržbu.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) uvádí, že nejvyšší 
prioritou by mělo být zajištění vysoce efektivního využití 
energie, protože zde se nabízí největší potenciál pro snížení 
uhlíkových emisí s nejnižšími náklady. 

„Zvýšení energetické účinnosti, které 
je často možné dosáhnout s nízkými 
náklady, představuje největší potenciál 
pro snížení emisí CO2 do roku 2050. Měl 
by to být nejpřednější cíl v krátkodobém 
horizontu.“ IEA, Perspektivy 
energetických technologií v r. 2010. 

Překonávání překážek
V praxi však může být dosažení těchto výhod velmi obtížné. 
Svou úlohu zde sehrávají, vlády, podniky i jednotlivci 
a neexistuje žádný snadný způsob, jak jejich činnosti 
koordinovat. Překážkami bránícími investování do efektivního 
využití energie jsou nedostatek znalostí, chybějící zdroje  
a omezený kapitál. 

Energie, kterou dnes využíváme, pro nás nepracuje dostatečně 
účinně. Postupy hledání, získávání a přeměny energetických 
zdrojů na produkty, jako je elektrická energie a benzín,  

Omezené rozpočty, ekologická opatření a rostoucí 
poptávka po energiích vyžadují naši pozornost. Všechny 
tyto úkoly dokážeme naštěstí vyřešit efektivnějším využitím 
energie, kterou již používáme. Zvýšením energetické 
produktivity neboli účinnosti můžeme s nižší spotřebou 
dosáhnout vyšších výkonů.

vývoji mezinárodních norem energetický management a nyní 
připravuje normu ISO 50001, která by měla pomoci společ-
nostem globálně snižovat energetickou náročnost svých
provozů a hodnotit své výsledky.

Software pro energetický management společnosti ABB 
je příkladem řešení, které zákazníkům pomáhá sledovat 
a řídit spotřebu elektrické energie, snížit celkové výdaje na 
energie a zvýšit účinnost. Řešení získalo ocenění „Engineers´ 
Choice“ roku 2010 udělované časopisem Control Engineering.

Naším cílem je pomoci zákazníkům zjistit a zavést nejlepší praxi 
do řízení svého energetického hospodaření, takže budou při 
nižší spotřebě energie dosahovat vyšších výkonů. 

Zdroj: BMU 2007a, McKinsey

Ukazatel na vstupu za jednotku přidané hodnoty, indexováno
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Technologie a odborné zkušenosti ABB, pomáhájí 
zákazníkům vytěžit ze spotřebované energie větší hodnotu 

Průmysl a služby
Výroba, přenos a rozvod elektrické energie:
Elektrárny spotřebují 5 % elektřiny, kterou vyrábějí. 
Optimalizací provozních a pomocných systémů pomocí 
inteligentních řídicích systémů a energeticky účinných zařízení 
lze spotřebu energie snížit o 10 až 30 %. V oblasti přenosu
a rozvodu lze díky technologiím ABB přenést stávajícími sítěmi 
více elektřiny s menšími ztrátami. 

Ostatní odvětví: 
Nabídka ABB pro průmysl obsahuje moderní řešení pro řízení 
provozů, výrobky pro automatizaci a elektrická zařízení, která 
pomáhají zajistit vyšší produktivitu a efektivitu průmyslových 
provozů a dosáhnout úspor energie. Klíčové technologie 
zahrnují řídicí podnikové softwarové aplikace, instrumentaci, 
výrobky nízkého napětí, pohony, motory, roboty
a turbodmychadla. Poradci společnosti ABB pro energetiku 
dokážou odhalit energetické ztráty.

Doprava
Lodní přeprava: 
Pohonný systém Azipod od ABB běžně snižuje energetickou 
spotřebu lodí plujících na volném moři o 5 až 15 %, 
přičemž naftová turbodmychadla ABB zvyšují jejich výkon 
čtyřnásobně. ABB dodává rovněž řešení, která umožňují 
lodím v přístavu, aby se napojily na zdroje elektrické energie 
z pevniny, což je výhodnější, než vyrábět elektřinu vlastními 
palubními dieselovými generátory. 

Železnice: 
Technologie ABB pro železniční infrastrukturu nabízejí řešení 
účinného přenosu elektrické energie z distribuční 
do železniční sítě. Pro vlaky, kde energetická účinnost 
závisí na kombinaci a návrhu trakčních komponent, dodává 
společnost ABB jednotlivé komponenty i kompletní trakční 
zařízení. Turbodmychadla ABB zvyšují výkonnost dieselových 
motorů.

Budovy

Budovy se podílejí na spotřebě energií asi 40 %, přičemž 
energii využívají hlavně k vytápění, chlazení a napájení 
elektrických spotřebičů. ABB nabízí přístroje nízkého 
napětí, automatizované systémy řízení budov, které mohou 
dosáhnout úspor při regulaci teploty, osvětlení a energetické 
spotřeby elektrických zařízení.
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Efektivní využití energie v průmyslu a energetice
Zajištění konkurenční výhody

Výroba elektrické energie je zdaleka energeticky nejnároč-
nějším odvětvím. Efektivita výroby elektrické energie se 
značně různí podle používaného paliva a technologií. 
V tradičních uhelných elektrárnách se na elektrickou 
energii přemění pouze 35 % spotřebovaného paliva. 

Konverzní ztráty mohou být vysoké, ale to není vše - elektrárny 
spotřebují v průměru 5 % elektřiny, kterou vyrábějí. Význam-
ného zvýšení účinnosti lze dosáhnout optimalizací provozních
a pomocných systémů za použití inteligentních řídicích 
systémů a energeticky účinných zařízení. V nabídce většiny 
pomocných systémů, které mohou snížit spotřebu elektrické 
energie stávajících provozu o 10 až 30 %, zaujímá ABB vedoucí 
místo na trhu.

Dále se 9 % veškeré elektřiny vyráběné na celém světě ztratí 
při přenosu a distribuci. Nejlepší dostupná technologie může 
podstatně zvýšit množství elektrické energie, která dorazí 
až ke koncovému spotřebiteli. Technologie FACTS (flexibilní 
systémy přenosu střídavého proudu) umožňuje přenos většího 
množství energie stávajícími sítěmi a systémy HVDC (přenos 
stejnosměrného proudu velmi vysokého napětí) a vysoce 
účinné výkonové a distribuční transformátory snižují 
energetické ztráty.

Za účelem dosažení dalšího zvýšení účinnosti v distribuční síti 
se provádí rozsáhlý výzkum a vývoj a vzniká řada pilotních 
projektů založených na inteligentních technologiích.

Okolo 33 % konečné spotřeby energie připadá na všechna 
ostatní odvětví.  Dvě třetiny tohoto podílu spotřebuje 

pouze šest zpracovatelských oborů: železárny a ocelárny,  
zpracování ropy a plynu, chemie a petrochemie, zpracování 
nekovových užitkových nerostů, celulózky a papírny 
a zpracování neželezných kovů.

Sortiment produktů ABB pro průmysl obsahuje moderní řešení 
pro řízení provozů, výrobky pro automatizaci a elektrická 
zařízení, která pomáhají zajistit vyšší produktivitu a efektivitu 
průmyslových provozů a dosáhnout úspor energie. Klíčové 
technologie zahrnují řídicí podnikové softwarové aplikace, 
instrumentaci, výrobky nízkého napětí, pohony, motory, roboty 
a turbodmychadla. 

Zkrocení tahounů průmyslu
Modernizace a lepší řízení stamilionů elektrických motorů 
používaných prakticky do všech průmyslových oborech 
by mohlo přinést obrovské úspory, protože tyto výrobky 
spotřebují asi dvě třetiny elektrické energie v průmyslu. 
Portfolio instalovaných zařízení ABB pro řízení motorů ušetřilo 
pouze v roce 2009 odhadem 220 milionů megawatthodin 
(MWh) elektrické energie. Toto množství se rovná spotřebě 
elektrické energie 54 milionů evropských domácností. 

Kromě rozsáhlého portfolia energeticky účinných technologií 
disponuje společnost ABB po celém světě týmy složenými 
ze speciálně proškolených  energetických konzultantů, kteří 
odhalí plýtvání energie v průmyslových provozech.

Grosskraftwerk Mannheim AG (GKM), Německo  
Společnost GKM instalovala dva pohony vysokého napětí od ABB a suchý transformátor Resibloc pro ovládání dvou napájecích 
čerpadel kotle ve své uhelné elektrárně o výkonu 1 675 megawattů (MW) v Mannheimu v Německu. Energetická spotřeba 
čerpadla se snížila o 25 %, což vedlo ke zvýšení výnosů o 800 000 USD ročně. Toto řešení navíc snížilo roční emise CO2  
o 10 200 tun.

Power Grid Company, Bangladéš   
Společnost ABB instalovala technologie FACTS v osmi rozvodnách společnosti Power Grid Company v Bangladéši a ztráty 
elektřiny se zde snížily o 34 MW. Náklady na dosažení těchto úspor byly nižší než 15 % investic potřebných k vybudování 
konvenční uhelné elektrárny s podobnou kapacitou výkonu, přičemž návratnost investic činila pouhých 18 měsíců. 

Cementos Cruz Azul, Mexiko    
Od náhrady stávajícího ovládání tlumiče ventilátoru u dvou ventilátorů se stálou rychlostí frekvenčními měniči ABB, uspoří mexický 
závod na výrobu cementu ročně 5 300 MWh elektrické energie a 260 000 USD. Kromě toho se také snížily emise CO2  
o 2 650 tun ročně a investice se společnosti vrátily asi za šest měsíců.

ArcelorMittal, Francie    
Při posouzení efektivního využití energie provedeném společností ABB v ocelárně ArcelorMittal ve Francii bylo zjištěno  
53 možností, jak ušetřit elektrickou energii. Roční úspory přinesly cca 13,9 milionů USD. Úspora plynu se odhaduje na 8,3 milionů 
USD a úspora elektrické energie na 6 milionů USD ročně. „Výsledky jsou velice potěšitelné, společnost ABB naprosto konkrétně 
určila, kde lze energie uspořit a jak to provést. Taková práce je skutečně neocenitelná, je to lepší než pouhý audit,” uvedl Jeroen 
van Lishout, manažer pro energetiku, ArcelorMittal, Evropa.  

Spotřeba energie: – 25 %
Výnosy: + 800 000 USD
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Efektivní využití energie v dopravě
Jak zajistit, aby bylo stále dost energie

V dopravě lze dosáhnout nejvýznamnějších snížení 
spotřeby a uhlíkových emisí přechodem od silniční 
a letecké dopravy k dopravě železniční a lodní.  Zde dále 
existují způsoby, jimiž mohou provozovatelé železniční 
a lodní přepravy snížit vlastní spotřebu energie, a v tom 
jim může společnost ABB pomoci.

Inovace v lodní dopravě
Jedním z největších přínosů v oblasti energetické účinnosti 
pro provozovatele lodní dopravy je lodní pohonný systém 
Azipod společnosti ABB. Systém Azipod, jako první rotační 
pohon na světě instalovaný na vnější stranu lodního trupu, 
otevřel po svém uvedení na trh v roce 1990 v lodních 
technologiích zcela nový obzor.

Díky své pověsti je tento systém šetřící energii již instalován 
na polovině všech lodí postavených v posledních dvou 
desetiletích. Systém běžně snižuje spotřebu lodí plujících 
na volném moři o 5 až 15 %, ale byly již zaznamenány úspory 
ve výši 25 %.

Společnost ABB dodává rovněž řešení, která umožňují lodím 
v přístavu, aby se napojily na zdroje elektrické energie 
z pevniny, což je výhodnější než vyrábět elektřinu vlastními 
palubními dieselovými generátory. První komerční systém 
tohoto druhu na světě instalovala společnost ABB ve švéd-
ském přístavu Gothenburg v roce 2000, v roce 2004 získal 
ocenění Clean Marine Award a v roce 2008 Clean Seas Award.

Kromě toho dokážu vysoce výkonná turbodmychadla 
s dieselovými motory od ABB čtyřnásobně zvýšit výkonnost 
tankerů, kontejnerových lodí a báňských vozidel. 

ABB a finská společnost Wärtsilä, dodavatel energetických 
řešení pro námořní a energetické trhy, společně vyvinuly 
způsoby, jak u velkých dieselových motorů využít novou 
dvoustupňovou technologii turbopřeplňování vyvinutou ABB. 
Jedná se o klíčovou technologii pro příští generaci 
ekologických motorů společnosti Wärtsilä. Toto moderní řešení 
bylo vyvinuto speciálně pro snížení spotřeby paliva a omezení 
emisí CO2 u aplikací pro námořní dopravu i elektrárny.

Jak sledovat využití energie na železnici
Železnice byla znovu objevena jako udržitelný a energeticky 
účinný způsob přepravy schopný omezit dopravní zácpy 
ve městech. To je patrné v sedminásobném nárůstu zakázek, 
které ABB obdržela od železničního sektoru v období 2004 
až 2009. 

ABB dodává technologii jak pro železniční infrastrukturu, 
tak pro kolejová vozidla. Patří sem řešení pro účinný přenos
energie ze sítě na železnice včetně transformátorů, 
frekvenčních měničů, rozvaděčů a zařízení FACTS.

U vlaků závisí energetická účinnost na kombinaci a návrhu 
trakčních komponent (generátorů, vypínačů, transformátorů, 
trakčních měničů a motorů). ABB dodává výrobcům 
železničních vozidel jak jednotlivé komponenty (ABB je 
největším světovým dodavatelem trakčních transformátorů 
lokomotiv), tak kompletní trakční systémy. 

Společnost ABB nabízí také řadu technologií, např. regenerační 
brzdové systémy, které pojmou a ukládají energii, která by jinak 
byla ztracena.  Vysoce výkonná turbodmychadla ABB zvyšují 
výkonnost dieselových motorů. 

Sinorail Bohai Train Ferry Co., Čína   
Společnost ABB dodala řešení napájení a pohonu Azipod pro tři nové trajekty spojující čínská města Dalian a Yantai přes záliv 
Bohai ve vzdálenosti 185 kilometrů. Trajekty spotřebují minimálně o 20 % méně paliva než podobná plavidla s tradičním  
mechanickým pohonem a lze s nimi také lépe manévrovat, jsou tišší a mají na palubě více místa. „Máme tři trajekty vybavené  
systémem Compact Azipod. Každý trajekt může dosáhnout úspory přibližně čtyř tun palivové nafty, což se rovná roční úspoře  
asi 15 milionů jüanů (2,2 miliony USD),” sdělil Meng Guang Li, technický ředitel společnosti Sinorail Bohai Train Ferry Co. 

Spotřeba paliva: – 20 %
Roční úspory: + 2,2 milionů USD

Deutsche Bahn, Německo  
Společnost ABB vyvinula nový trakční měnič pro modernizaci první sady vysokorychlostních vlaků InterCityExpress provozovaných 
společností Deutsche Bahn, německým provozovatelem železnic. Jedná se o první projekt na světě, kdy byla provedena výměna 
měničů u vysokorychlostních vlaků, přičemž všechny ostatní složky trakčního řetězce a všech rozhraní zůstaly nezměněny. Měnič, 
vyvinutý za pouhých 13 měsíců, snížil spotřebu energie nejméně o 12 % a minimalizuje zátěž motorů, což významně redukuje 
náklady na provoz a údržbu.
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Efektivní využití energie v budovách
Jak zajistit správnou rovnováhu

až o 45 %, a to velice jednoduše, např. regulací teploty 
v jednotlivých místnostech v kombinaci s mírným snižováním 
pokojové teploty nebo regulací vytápění podle venkovní 
teploty.

Inteligentní řešení společnosti ABB pro budovy řídí teplotu, 
osvětlení a elektrické spotřebiče podle přesných požadavků, 
aniž by utrpělo pohodlí nebo kvalita života. Snižují energetickou 
spotřebu budov třemi zásadními způsoby:

−  použitím energie pouze je-li to skutečně nutné, například   
   využitím detektorů pohybu,
−  použitím pouze přesného množství energie pro každý  
   požadavek, například prostřednictvím trvalé regulace   
   osvětlení,
−  minimalizací nežádoucích vnějších faktorů ovlivňujících   
   energetickou rovnováhu, například zavedením ovládání   
   žaluzií na oknech.

Dnes jsou takové inteligentní systémy pro budovy v provozu 
nezávisle na elektrické síti. V chytřejší síti budou spolupracovat 
s distribuční sítí, aby spotřebitelům umožnily větší kontrolu  nad 
tím, kolik energie spotřebují a také kdy ji potřebují.

Vysoce výkonné střídavé motory a pohony ABB používané 
k jejich regulaci nabízejí další způsob zlepšení energetické 
účinnosti, protože motory mají na svědomí asi 40 % elektrické 
spotřeby budov, většinou pohánějí větráky a čerpadla pro 
vytápění a ventilační a klimatizační systémy. Střídavé pohony 
mohou snížit spotřebu u těchto aplikací až o 80 %.

Budovy se ve většině zemí podílejí na spotřebě elektrické 
energie asi 40 %, přičemž energii využívají hlavně 
k vytápění, ventilaci, klimatizaci a napájení elektrických 
spotřebičů. Zvýšení energetické účinnosti budov může 
značně přispět ke snížení poptávky po elektřině a rovněž 
ke snížení uhlíkových emisí.

Spotřebu elektrické energie v budovách lze snížit moderními 
systémy elektroinstalací odpovídajícími normě KNX, celosvě-
tového otevřeného standardu pro instalace v domácnostech 
a budovách.

Inteligentní systém společnosti ABB pro řízení budov podle 
této normy zvyšuje účinnost v tisících nových a stávajících 
budovách ve více než 60 zemích. Systémy společnosti ABB 
běžně zákazníkům umožňují dosáhnout kombinovaného 
snížení energetické spotřeby o přibližně 50 % s návratností 
investic za 1 rok až 5 let.

Kromě systémů řízení a automatizace budov je společnost ABB 
také předním výrobcem nízkonapěťových, energeticky 
účinných zařízení pro použití v budovách.

Ze studie provedené Asociací německého elektrárenského 
průmyslu (ZVEI) vyplývá, že pomocí inteligentních systémů 
řízení budov lze snížit energetickou spotřebu a náklady 
na osvětlení u budov všech typů až o 80 %.

Na spotřebě energie v budovách se také výrazně podílí 
vytápění. Roční spotřebu energie k vytápění a větrání lze snížit

Spotřeba elektřiny: – 60 % 
Úspory: + 160 000 USD

Museo d‘Arte Moderna, Rovereto, Itálie   
Technologie společnosti ABB i-bus KNX instalovaná v jednom z nejdůležitějších muzeí současného umění Itálie dosáhla úspory 
elektrické energie asi 28 % ročně díky vyspělým systémům pro řízení osvětlení. Instalace snížila spotřebu elektrické energie  
v Museo d‘Arte Moderna v Rovereto o více než 450 000 kilowatthodin (kWh) ročně a v prvním roce stlačila náklady  
o 112 000 USD.

 

State Library of Victoria, Austrálie  
Pohony společnosti ABB regulují vnitřní klima státní knihovny (State Library of Victoria), budovy staré 150 let, postavené na ploše 
dvou hektarů, a přinášejí úsporu energie o cca 30 – 60 % u řady aplikací. Výsledkem je snížení celkové roční energetické spotřeby 
o 1 800 MWh, což znamená úsporu cca 160 000 USD. Investice se vrátila v energetických úsporách do 13 měsíců. 
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Co dělá společnost ABB
Efektivní využití energie začíná doma 

V ABB se snažíme trvale zvyšovat účinnost našich provozů, 
včetně používání našich vlastních produktů. Dali jsme si
závazek snížit vlastní spotřebu energie, o 2,5 % na 
zaměstnance ročně.

Opatření nezbytná ke splnění tohoto cíle jsou stanovena 
individuálně na našich 350 výrobních a administrativních 
pracovištích po celém světě. Jsou měřena a sledována globální 
sítí 400 zaměstnanců odpovídajících za udržitelnost 
a ekologickou problematiku.

Program již přinesl výsledky:

– Nový závod na výrobu transformátorů v Německu    
 spotřebuje o 40 % méně energie než jeho předchůdce, 
 a uspoří tak 140 000 USD ročně. Úspora energie nastala   
 díky řadě energeticky účinných technologií včetně spínačů   
 společnosti ABB, které aktivují světlo pouze, pokud detekují  
 pohyb, transformátorů vysoce účinné řady EcoDry   
 společnosti ABB a také použití jiného paliva.
– Výsledkem energetického auditu v závodě ABB na   
 vstřikování plastů a pryže v Itálii byla instalace vyspělé   
 technologie pohonů, která snížila energetickou spotřebu 
 o 442 MWh ročně a nyní každoročně uspoří 80 000 USD.
– Společnost ABB ve Švédsku identifikovala a zavedla   
 přibližně 50 energeticky úsporných projektů v technických
  a behaviorálních kategoriích, které již ušetřily 4 150 tun   
 emisí CO2 a snížily účty za elektřinu o 800 000 USD ročně.

Využití našeho globálního vlivu
Společnost ABB spolupracuje také s mezinárodními skupinami 
a společně s nimi hledá možnosti, jak umožnit ekonomický růst 
a rozvoj udržitelným a ekologickým způsobem.

 

Ve spolupráci se Stockholmským ústavem pro životní prostředí 
a dalšími společnostmi působícími v oblasti energetiky je ABB 
zapojena do iniciativy Boj proti změně klimatu (3C). V rámci 
této iniciativy se ABB účastní diskusí o klimatu s politickými 
představiteli po celém světě a zasazuje se za zavedení 
globálních poplatků za emise skleníkových plynů.

Společnost ABB podporuje výzkum nízkouhlíkových 
technologií pro energetické odvětví ve Světové obchodní radě 
pro udržitelný rozvoj, koalici 180 mezinárodních společností. 
ABB spolupracuje také s organizací Pew Center on Global 
Climate Change (Středisko pro globální změnu klimatu), což 
je americké fórum pro obchodníky, politiky, vědce a další 
odborníky, kde se účastníme iniciativy za energetickou 
účinnost.

Začlenění udržitelnosti do našich produktů 
Při vývoji nového produktu uplatňuje ABB sedmistupňový 
proces, který začíná definicí rozsahu projektu a končí 
přezkoumáním, zda produkt přináší očekávaný přínos 
zákazníkům i společnosti ABB. Rozvojové cíle obecně zahrnují 
parametry, jako jsou funkčnost, snadnost použití, údržba
a výměna, které jsou srovnatelné s parametry stávajících 
produktů nebo je dokonce předčí.

Kritéria udržitelnosti byla do tohoto modelu zapracována v řadě 
vývojových stadií, aby zajistila, že návrh i montáž zohlední 
materiály použité k výrobě produktu, náklady na energie nutné 
k jeho provozu a k jeho likvidaci na konci životního cyklu.

Tato hlediska udržitelnosti jsou nyní povinná v celém koncernu 
ABB Group a všechny nové výrobky, které se nyní uvádějí 

na trh, byly vyvinuty za použití této metodiky. Cílem je zvýšit 
návratnost investic zákazníkům, a to snížením celkových 
nákladů na vlastnictví produktu, což jsou veškeré náklady 
od jeho pořízení po likvidaci, včetně dopadu na životní 
prostředí.

 

Pořízení / Instalace
Údržba
Energie
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Nízkonapěťový motor Vysokonapěťový motor

Výpočty na základě běžných aplikací.
Bližší informace získáte od společnosti ABB.

Zohlednit celkové náklady na vlastnictví se vyplatí

Rozčlenění nákladů na vlastnictví (%)


