Pentashiva Infraventures Pvt. Ltd.
Um ISO 9001:2015 Enterprise

Em associação com

Ensave Consultancy and Training Pvt. Ltd.
Apresentando

"Auditoria energética
e
Solução de gestão"

"Ajudando a criar negócios sustentáveis"

Quem somos
Nos PENTASHIVA INFRAVENTURES PRIVATE LIMITED acredita em energia, gestão ambiental e
gestão de produtividade verde, temos especialistas que tenham experiência na Índia e no
exterior. Estamos oferecendo nossas serviços com uma equipe de experiente abelha
(escritório de eficiência energética, o governo da Índia), credenciados energia contas, poder
de auditores, elétrica e engenheiros mecânicos certificados. Trabalhamos de acordo com
vários padrões de indústria usando os mais recentes instrumentos de auditoria energética.
Nós desenvolvemos expertise para a melhoria da eficiência energética em todo o tipo de
processo, fabricação, engenharia e edifícios comerciais. PSIV fornecer serviço de consultoria,
através de detalhada auditoria energética, auditoria de energia elétrica e térmica para reduzir
o consumo de energia e custo de cobertura. Nós também conductin o programa de
treinamento da empresa, workshops/seminários e consciência de energia para todos os
funcionários e colaboradores. Nossas soluções de gestão e auditoria energética ajuda na
criação de negócios sustentáveis.
Redução dos custos de energia é a necessidade da hora, de cada setor para satisfazer a
crescente concorrência global. "Eficiência energética" é comprovadamente motores
económicos que podem ajudar as indústrias a reduzir o desperdício de energia e reduzir as
emissões de Gases de efeito estufa' '. Custo de energia por vapor, óleo combustível, carvão,
gás, água e electricidade é uma área onde você pode obter resultados muito rápidos e
eficazes para auditoria energética. Poupança de energia potencial é de até 25% do consumo
total de energia comercial no industrial e setor comercial, mesmo na organização muito bem
gerido.

Nossa visão
 Excel em soluções inovadoras e econômicas para melhorar a eficiência energética e
reduzir os custos.

Nossa missão
 Exceda as expectativas e exigências do cliente dando-lhe os nossos melhores recursos
técnicos.
 Sensibilização para a eficiência energética e o papel de conservação de energia na
mitigação das alterações climáticas.

Nosso objetivo
Nossa experiência de auditoria energética mostra que há economias consideráveis
inexploradas potencial do sector de até 25% do consumo total de comercial industrial e
comercial energia, mesmo na organização muito bem gerenciado. Realizações da economia
de energia dependerá a identificação e o sucesso da implementação de vários projetos de
economia de energia. Nossos resultados de serviços em poupar eletricidade e combustíveis
fósseis, que por sua vez, proporcionam economia monetária e reduzir a poluição.

Nossos serviços
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Toda a energia de auditoria
Auditoria de energia elétrica
Auditoria de energia térmica
Auditoria energética de edifício
Auditoria de água
ISO 50001 implementação
Estudo da impressão do pé de carbono
Estudo de harmônicos
Estudo elétrico
Produtividade verde

Auditoria de energia e eficiência energética
Rápido aumento dos preços da energia, as pressões
para reduzir o efeito estufa das emissões de gases
de efeito estufa e a necessidade para a indústria a
avançar para um desenvolvimento sustentável,
melhorias significativas na demanda de energia e
eficiência. Mais de 50% da energia produzida na
Índia está jogando longe da produção e distribuição
para consumo. Nosso objetivo é maximizar a
eficiência energética em edifícios industriais e
comerciais.
Nós somos cometidos a fornecer auditorias detalhadas de auditorias de energia e água para
muitas indústrias e edifícios comerciais que lhes permitem poupar energia e reduzir os custos.
Estamos oferecendo nossos serviços com uma equipe de experiente abelha (escritório de
eficiência energética, o governo da Índia), credenciado contas certificadas, contas de energia,
elétricas e engenheiro mecânico.
Oferecemos soluções de gerenciamento de energia para todas as indústrias e edifícios
comerciais.
Trabalhamos de acordo com vários padrões de indústria usando os mais recentes
instrumentos de auditoria energética

Toda a energia de auditoria
Auditoria energética é definida como "a verificação, acompanhamento e análise do uso de
energia, incluindo a apresentação do relatório técnico com recomendações para melhorar a
eficiência energética com custo beneficiam análise e plano de acção" reduzir o consumo de
energia '. "
Realizamos auditorias energéticas para estabelecer e quantificar o custo de diferentes
entradas de energia e fluxos de consumo dentro de uma organização para um período
especificado.
Os principais objectivos da auditoria energética é identificar e avaliar oportunidades para
reduzir o consumo de energia por unidade de saída do produto e reduzir custos operacionais
através da conservação de energia e planejamento. Auditoria energética fornece um "ponto
de referência" para a gestão de energia na organização e também fornece a base para um
uso mais eficiente de energia no planejamento organizacional. Realize auditoria preliminar,
detalhados de auditoria de auditoria, auditoria de investimento de energia, grau de energia
de base.
Toda energia de auditoria inclui uma descrição completa das instalações, incluindo um
inventário do equipamento, um equilíbrio de energia, economia de energia detalhada e os
custos associados a cada medição de baixo custo e sem nenhum custo, análise financeira de
cada medida recomendado a identificação e estimativas aproximadas de custos de projetos
de investimento e de poupança. Viabilidade económica e de poupança de energia são
determinados com a maior precisão possívele.

Instrumentos portáteis, dados de tendência de registradores e registros são utilizados em
auditorias energéticas de detalhe para avaliar o desempenho atual com precisão. O escopo
de uma auditoria energética inclui uma revisão das seguintes áreas:
 Equipes de conversões de geração/poder tais como caldeiras, fornos, aquecedores,
bombas, ventiladores, compressores, transformadores etc.
 Rede de distribuição de eletricidade, água, vapor, condensado, ar etc.
 Eficiência de utilização de todos os equipamentos e edifícios.
 Eficazes de planejamento, operação, manutenção e limpeza
 Aspectos da gestão do design e desempenho de coleta de dados, medições de campo,
análise de dados e treinamento

Realizamos uma auditoria detalhada na fase três: auditoria, detalhados de auditoria e
auditoria de post de acordo com a abelha para metodologia de 10 etapas de resultados
efetivos

Resultados





Economia imediata através de recomendações sem custo
Espera-se utilitário 10-30% de redução de custo
Poupanças a longo prazo de utilidade permanente roteiro
Conformidade com as leis de referência e regulador/obrigatória

Visita preliminar
Comprometemo-na visita preliminar para a sua organização para a avaliação e a
compreensão de suas necessidades com relação a auditoria e treinamento. Ouvi de você,
nosso consultor irá visitar sua planta para a discussão dos detalhes.

Auditoria de energia elétrica
Energia elétrica é a forma mais amplamente utilizada
de energia devido a sua facilidade de uso. Este poder
de alta qualidade é usado em várias aplicações como
fusão, aquecimento de fornos, acionamentos
mecânicos, tais como bombas, ventiladores e
compressores, iluminação etc. Auditoria do poder
ocorre em duas partes diferentes do sistema elétrico.
A primeira parte é um estudo no sistema de
abastecimento de energia e melhora a distribuição
cobrindo transformadores, faturamento e análise,
subestação, taxa de PF, redução de MD, otimização do
cabo, carga do motor de pesquisas, DG jogos etc. A
segunda parte é o estudo de tudo na utilização final
como bombas, ventiladores, compressores de ar, ar condicionado e sistema de iluminação e
sistema de aquecimento.
Podemos realizar auditoria de energia elétrica para estabelecer o equilíbrio de poder e para
o uso eficaz da estrutura tarifária e todos os equipamentos de energia. Com base no poder e
as perdas da porcentagem carga de equipamentos rotativos, medidas de conservação de
energia são apresentadas com análise económica do techno. Subestação de energia e a
utilização do poder de C.A. serão explorados para a sustentabilidade.

Áreas cobertas em auditoria de energia elétrica










Redes de distribuição elétrica, transformadores, painéis de HT/LT, terra
Placas de DG sistemas, distribuição, UPS, bancos de capacitores, cabos.
Motores elétricos e unidades de
Bombas, ventiladores e sopradores
Compressores de ar e sistema de ar comprimido
Sistema de iluminação,
Aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC)
Sistema de refrigeração, AHU, VAM e torre de resfriamento
Prática de controle e manutenção do poder.

Auditoria de energia térmica
Energia térmica é geralmente obtida da queima de um combustível fóssil. Auditoria de
energia térmica analisa a distribuição da geração e utilização de vapor, fluido térmico, sistema
de ar quente e destaca as diferenças na eficiência energética. Relatório de auditoria fornece
forte ação para eliminar ou minimizar o uso de energia para um determinado aplicativo ou
melhorar a eficiência energética.
Caldeira de vapor, fornalha, gerador de ar quente e aquecedor de fluido térmico são filmados.
Esse critério de desempenho do equipamento é mensuráveis através de sua eficiência.
Possibilidade de substituir combustíveis para redução de custos é estudada em detalhe. A
perda de calor através de isolamento inadequado e perda de energia devido a quedas de
pressão são analisados e sugerem medidas corretivas para melhorar. Análise da utilização da
energia térmica será fora sugere equipamentos de Rho como rodas de calor, tubos de calor,
bombas de calor, termo-compresor, económicas etc. O desempenho do sistema de
combustão, isolamento, fornos, caldeiras, trocadores de calor e sistema de recuperação de
calor waste e combustíveis será estudado em detalhe. Além disso, o uso do poder de C.A. e
subestação de energia serão exploradas para a sustentabilidade.

Áreas de auditoria de energia térmica











Caldeiras para aquecedor fluido térmico e geração de vapor
Auxiliares e cogeração de turbina
Calor e plantas de processamento de massa saldos
Sistema de gerador de água quente e ar quente
Combustível em fornos, queimadores
Aquecedores, fornos elétricos
Armadilhas de vapor e sistema de distribuição de vapor
Isolamento térmico e refratário
Recuperação de calor waste
Trocadores de calor

Auditoria energética de edifício
Auditoria energética é uma inspeção,
levantamento e análise do fluxo de
energia em um edifício feito para
identificar oportunidades de redução
de emissões de gás de consumo e
estufa de energia ao mesmo tempo
mantendo ou melhorando o conforto
humano e a segurança em um edifício.
Auditoria energética consiste de uma
avaliação global de electricidade,
água, gás e todos os equipamentos de
utilidade e construção de condições que podem causar o consumo excessivo de
energia. Utilização de sistemas de energia é o envelope do edifício, iluminação, aquecimento,
ventilação e ar condicionado, água quente, sistemas mecânicos e plug e processo de
carregamento. Auditoria começa com passo a passo análise dos fatores de utilização de
energia do edifício e os custos, tais como valores de isolação, horários de ocupação, a
eficiência do refrigerador, níveis de iluminação e registros dos custos de combustível e
utilitário. Ele inclui a identificação da eficiência energética, juntamente com os benefícios das
medidas econômicas. A segunda etapa é para melhorar a eficiência do equipamento de
conversão de energia e reduzir o consumo de energia do funcionamento e manutenção. A
auditoria energética visa apresentar informações sobre as medidas de eficiência energética
que é detalhado o suficiente para permitir que empresários e gestores a tomar decisões de
implementação com base em seus objetivos de negócios atual e futura. Oferecemos o edifício
dos serviços de auditoria energética com a abelha e orientações de código ECBC.

Auditoria de água
O
fosso
crescente
entre
a
disponibilidade hídrica e demanda
destaca a necessidade de conservação
de água. Auditoria de água é uma
ferramenta de gestão eficaz para
minimizar perdas, otimização de
aplicativos diferentes e permitindo a
conservação de água considerável.
Realizamos auditorias de água para
estabelecer o equilíbrio de água o uso
de água de controle de seu ponto de entrada no sistema através de sua descarga para o
esgoto. Identificar cada ponto de utilização da água dentro e em torno da planta e estimar a
quantidade de água utilizada em cada um destes pontos e usar o processo da água,
manutenção, sistemas mecânicos, saneamento, paisagismo, construção de processos etc.
Para cada uma das áreas da auditoria do uso da água irá fornecer um colapso de como,
quando e onde o uso da água. Auditoria de elementos de água incluem um registro da
quantidade de água produzida (total de água), a água fornecida para os usuários medidos,

água fornecida aos usuários da taxa plana, água perda e medidas sugeridas para a perda de
água do endereço (vazamento e) outras perdas não contabilizadas).
Identificar e quantificar as perdas de água não processar as contas e possíveis fugas e fornecer
um mapa de potencial de poupança. Auditorias de água devem também ter em conta na
qualidade da água.
Maior poupança potencial pode ser alcançado é através da reciclagem de água ou a utilização
de água da chuva. Auditorias de água podem ajudar a identificar possíveis usos de fontes
alternativas de água.

ISO 50001 implementação
Ajude as organizações a implementar sistemas de gestão de energia funcional e ajudar nas
seguintes áreas.
 Elaboração da política de energia da organização
 Preparação e revisão de aspectos energéticos e oportunidades
 Planejamento de gestão do sistema de energia
 Implementar sistema de gestão de energia
 Preparação de objectivos energéticos e inteligente branco
 Análise da eficiência energética, estabelecer linhas de base e seleção de EnPIs
 Empregados de treinamento baseado nas necessidades específicas da organização
 Pré-avaliação auditoria para garantir a conformidade com normas de certificação
 Assistência em curso para garantir a conformidade e melhoria contínua
ISO 50001 - preparação para a certificação, auditoria interna e gestão atual de suporte

Serviços de pegada de carbono
A crescente necessidade de maior
eficiência energética e redução de
carbono continua a aumentar, como as
empresas mantêm sua necessidade de
reduzir os custos operacionais e tomar
parte
na
proteção
do
meio
ambiente. Uma pegada de carbono
mede as emissões de gases com efeito
de estufa total causadas directa ou
indirectamente por uma pessoa,
organização, evento ou produto. Uma pegada de carbono é medida em toneladas de dióxido
de carbono equivalente (tCO2e). Uma pegada de carbono considera o efeito de estufa Gee
seis do protocolo de Quioto: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O),
hidrofluorcarbonetos (HFC), perfluorocarbonetos (PFC) e hexafluoreto de enxofre (SF6)
Nos fornece acesso a especialistas de avaliação de impacto ambiental que podem
desmistificar a pegada de carbono, calcular o nível de emissões de gases com efeito de estufa
e responder a perguntas sobre a sua pegada de carbono específico para ajudá-lo a cumprir
com o metas de redução de gases de efeito estufa. Relatórios de carbono é parte integrante
de qualquer programa de sustentabilidade. Identifica oportunidades de redução de emissões
e ajuda empresas a estabelecer metas realistas para emissões de gases de efeito estufa. Os
elementos essenciais para um programa de gestão bem sucedida de carbono incluem
avaliações abrangentes, compreendendo seus objetivos de carbono, vigorosamente,
procurando as melhores soluções e resultados de medida

Estudo de harmônicos
Foi realizado um estudo de qualidade de energia, no uso de energia portátil e instrumentos
harmônicos. Este estudo pode ser uma parte da energia elétrica auditoria, ou pode ser feito
separadamente. O estudo inclui a qualidade da energia, análise harmônica, tensão e corrente
estudo dos desequilíbrios, energia

fator etc. O relatório contém os valores de medição, análise e soluções correctivas e
recomendações para melhorar a qualidade da energia de uma instalação.

Sectores abrangidos










AluminioPlanta
Termosolaracerofundicionc
Mentopapelrefineria
deFertilizanteFerrocarrilesM
taria textilProducto
Quimicode engenharia
Mineração
Produtos lácteos
Açúcar











Alimentos e bebidas
Borracha e plásticos
O Sector
Hospital
Hotel
Instituição
Município
Bancos
MPMES

Nossos serviços de treinamento
Na indústria de energia constante mudança, gestão do conhecimento é a chave para
operações eficientes, confiáveis e econômicas. Mantenha-se atualizado com os últimos
avanços constantemente é um enorme desafio com novas tecnologias e padrões emergentes.
Além de oficinas, realizamos treinamento interno, adaptado às necessidades específicas da
sua empresa. Estes podem ser versões adaptadas dos cursos existentes ou novos.

Oferecemos os seguintes tipos de formação:
 Personalizado de estágio em empresa
 Consciência de energia para todos os funcionários
 Workshops e cursos de inscrição aberta

Lista de programa de treinamento oferecido
Gestão de energia

















Auditoria de energia industrial e gestão
Auditoria de energia elétrica e conservação
Auditoria de segurança eléctrica
Poupança de energia fãs em bombas e compressores de ar
Conservação de energia em ar condicionado
Conservação de energia em torres de resfriamento
Conservação de energia em sistemas de gestão geral
Conservação de energia em sistema de caldeira e vapor
Cogeração e FBC caldeira
Conservação de energia em fornos
Caldeira e tratamento de água de resfriamento
Integração de processos e tecnologia Pinch
5001 sistemas de gerenciamento de energia ISO
Operação e manutenção da usina termelétrica
Recuperação de calor residual e trocadores de calor
Conservação de energia em edifícios comerciais

Gestão do ambiente
 Minimização de resíduosOperação eficiente da estação de tratamento de águas
residuais

Produtividade verde





Produtividade e gestão enxuta
Kaizen e 5sGestão enxuta,
limpa e verdeLEED &
iniciativa de construção verde

Metodologia de treinamento
Metodologia de treinamento inclui palestras, vídeos, animações, sessão de perguntas e
respostas, quiz e exemplos interativos trabalharam. Estudos de casos relevantes serão
fornecidos para ilustrar a aplicação de cada ferramenta em um ambiente de operações

Nossos pontos fortes






Profissional de contas de energia credenciados
Instrumentos avançados para realizar auditoria energética de auditoria energética
Nossas soluções e recomendações são práticos, exequível e economia de custos.
Serviços de qualidade e rápidos
Treinamento de operadores, supervisores e gerentes e executivos da empresa

Área de serviços
Sistemas de energia elétrica: transformador, motores, capacitores, redes elétricas,
ventiladores e sopradores, sistema de bombeamento, sistema de ar comprimido,
climatização, refrigeração, torre, iluminação, direção, estrutura, VFD, harmônica, sistemas
tarifários controles avançados e segurança eléctrica. Tecnologia de eficiência energética e a
avaliação de desempenho do sistema elétrico
Sistemas de energia térmica: combustível e combustão, caldeiras industriais, fornos de vapor
(elétrica e combustível), secadores, isolamento e refratário, FBC caldeiras, cogeração,
trigeração, turbinas a gás e vapor, Rho e trocadores calor. Tecnologia eficiente de energia e
avaliação de desempenho do sistema térmico
Limpeza de sistemas de energia: energia renovável, Energia Solar, eólica, Bio-energia,
tecnologias limpas, minimização de resíduos
Gestão de energia: ISO 50001, CMVP, ECBC, PAT, M &amp; V, LEED e iniciativa de construção
verde. Currículo de livros de guia de abelha para exame das contas de
administradores/energia

"Economizando energia e água para a vida sustentável"

Contactenos
Entre em contato conosco

Casa (NEW DELHI)

Pentashiva Infraventures Pvt. Ltd.
Um ISO 9001:2015 Enterprise

819, Vikas Deep Building,
Laxmi Nagar District Centre,
Delhi-110092, INDIA.
Phone/Whatsapp: +91 9811146868
Landline: (+91) (11) 22467713, 40570058
E-mail : psinfraind@gmail.com
Website: www.psinfraind.com

