Ardiri Energia é uma unidade de negócios da holding Ardiri Soluções Empresariais.
Eficiência Energética é a principal atividade da Ardiri Energia.
Nosso negócio é atuar junto aos parceiros de tecnologia para levar aos clientes o que há de
melhor em eficiência energética.
Atuamos com:
Filtros Capacitivos
Iluminação LED
Fotovoltaico
Gestão de Consumo de Energia e Utilidades.

Nosso parceiro na atuação do segmento Filtros Capacitivos,
a Lumilight é uma empresa Brasileira, líder de mercado
em seu segmento.

Ganhos diretos
de

8 a 20%

Proteção até
680 V

No consumo
registrado de
energia

O Filtro Capacitivo Lumilight é um equipamento eletrônico
desenvolvido em altos padrões tecnológicos com sistema de
automação em paralelo único e exclusivo, aplicado em rede

Rápido

elétrica, filtrando e desviando para o solo as interferências

retorno de

investimen
to

que causam as distorções, tais como as frequências
harmônicas indesejadas, espúrios, ruídos, etc.
Essas distorções quase imperceptíveis são as responsáveis

por enormes prejuízos aos motores e eletroeletrônicos
conectados a todo o sistema da energia circulante, assim
como aumento no consumo de energia elétrica.

8

Maior

anos

De garantia

aproveitamento
da energia

Nosso parceiro no segmento de iluminação LED e Energia
Solar – Fotovoltaico.
A Demape tem mais de 30 anos de mercado, possui área
fabril dedicada à produção de seus equipamentos.

Realizam projetos luminotécnicos, projetos de iluminação
solar (fotovoltaico), assim como a realização das atividades
de retrofit e descarte.

Com atuação nacional, a Demape está pronta para atender
aos mais diversos tipos de projetos de eficiência em
iluminação e geração de energia fotovoltaica.

Smart Web é uma prestação de
serviços

da

Ardiri

Energia,

realizada de forma exclusiva aos
nossos

clientes,

com

foco

principal em Controle, gestão e
supervisão de energia elétrica,
utilidades

e

processos

via

internet, contemplando eventos
e alarmes via e-mail, relatórios
analíticos

e

análises

de

situações.
Solução adequada para gestão
centralizada,

com

informação

confiável e em tempo real.

Análises

Relatórios

➢ Consumo Real Energia x
Concessionária
➢ Rateio Consumo
(Shopping e Edifícios)
➢ Revisão de Demanda
Contratada
➢ Contratação kwh
Mercado Livre
➢ Simulação para Cargas
Indutivas e Capacitivas
➢ Banco de Capacitores
para Correção de Fator
de Potência
➢ Meta de Consumo Geral
e Setorial

➢ Acompanhamento e Gestão
On-line do Consumo
➢ Consumo Ponta x Fora
Ponta VS Concessionária
➢ Curvas de Consumo
➢ Simulação de Faturas de
Energia
➢ Relatórios Análise Histórica
➢ Rateio de Custos do
Consumo
➢ Envio diretamente por email
➢ Arquivamento total das
análises

e-mail: contato@ardiri.com.br
site: www.ardiri.com.br
fones: (11) 98162-1520 | (11) 97629-3978 | (11) 99470-1710

Gostou? Então solicite uma apresentação ou
um catálogo do produto de sua preferência!

