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...ÖN KISZÁMOLTA MÁR

MENNYI A FELESLEGES

MEDDŐ ENERGIA DÍJ
CÉGÉNEK ÉVES VILLANYSZÁMLÁJÁN?
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SÚLYOS KIADÁSOK... MELYEK
MEGSZÜNTETHETŐK!
GARANTÁLTAN!
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Energiaveszteség kizárva!
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Ön, mint nagy villamosenergia fogyasztó,
lehetséges, hogy
hog feleslegesen
számláját
a meddő energia tétel miatt, pedig az teljesen
megszüntethető!
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Felmérjük
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Elképzelhető, hogy az Ön létesítményének kivitelezésekor kimaradt a meddő teljesítményt kompenzáló fázisjavító rendszer, vagy ha be is építették, annak hatékonysága nem megfelelő és az eddigi működése nem szüntette meg a meddő
energia díjakat.
Ez a többletköltség, ami éves szinten néhány tízezertől akár több millióig is
terjedhet, 100% -ig megszüntethető fázisjavító berendezésekkel.
Hogy milyen típusú, méretű és kapacitású berendezésre van szükség adott esetben, azt pontos méréseink alapján tudjuk megállapítani.

Megtervezzük
A technológia kínálta maximális lehetőségek kiaknázása, illetve azok megfelelő
adaptálása mellett törekvéseinek középpontjában a megbízhatóság áll.
Éppen ezért minden feladat kivitelezését alapos tervezés előzi meg.
Ezáltal a beruházás csakis az optimális erőforrást veszi igénybe - ami akár néhány
havi meddő díj megtakarításából megtérülhet -, viszont a meddő energia megtakarítás 100%-ban garantált.
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Elkészítjük
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Berendezéseink gyártásához csak neves, a villamos szakmában tekintéllyel bíró gyártók
termékeit és eszköztárát használjuk berendezéseink gyártásához, ezért ügyfeleinknek
csak kifogástalan termékeket szállítunk, a felhasználóink maradéktalan megelégedésére. Termékünk nem hiába lett kitüntetve Magyar Termék Nagydíjjal!
Fázisjavító berendezéseink kiváló tervezésük miatt szellemi értéket is képviselnek az
átgondolt kivitelezéssel, ami egyszerűbbé teszi a karbantartást és a hibakeresést,
ezáltal csökkenti az ehhez kapcsolódó költségeket.
Szerviz csapatunk felszerelt ﬂottája akár a hibabejelentéstől számított 2 órán belül a
helyszínen lehet és elkezdheti a hibaelhárítást. Mind gyártásban, mind szerviz feladatokban jelen vagyunk az ország egész területén, sőt még külföldön is, ezért bármelyik
megyéből fogadunk megrendeléseket.
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Garantáljuk
Önnek nem kell értenie a villamossághoz ahhoz, hogy észlelhesse a kézzelfogható
eredményeket. A legegyszerűbb ha a tevékenységünk után a villanyszámlára tekint
és észlelni fogja, hogy az "induktív meddő energia" rovat a számlájáról eltűnt.
nk!
Erre garanciát vállalunk!
yunk a munkánk hatékonyságában, hogy
Annyira biztosak vagyunk
garantáljuk a 0,-Ft induktív meddő energia díjat a számláján.
gsem lenne így, cégünk átvállalja
átv
Ha valami okból mégsem
etköltséget, ez a mi szakmai
a kiszámlázott többletköltséget,
garanciánk.
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Ne maradjon kétségek között!
Kérjen szakszerű helyszíni felmérést
és kollégáink hamarosan felkeresik
az ország bármely területén!
Ha viszont Önök már rendelkeznek fázisjavító berendezéssel, van egy kiváló garancia
meghosszabbítási ajánlatunk!
Annak érdekében, hogy berendezése továbbra is maximális megtakarítást biztosítson, - miként
ez termékeinktől megszokott elvárás -, a garancia meghosszabbítását ajánljuk fel.
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Az ország egész területén munkatársaink 12.500,- Ft+ÁFA összegért elvégzik a helyszíni
felmérést, és a tapasztalt műszaki állapot alapján javításra, karbantartásra ajánlatot
adunk Önöknek.
Karbantartási szerződés elfogadása esetén, további 1 éves garanciát vállalunk a berendezés
minden alkatrészére, bármilyen normál üzemeltetési folyamatból történő meghibásodás esetén.
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A teljesség igénye nélkül, íme csak néhány elégedett ügyfél több, mint 25 éves
tevékenységünk alatt az ipar, a mezőgazdaság vagy a kereskedelem területéről.
- BKV Zrt. Metró
- Egis Gyógyszergyár Nyrt.
- MOL Nyrt.
- Révai Nyomda Kft.
- Dunapack Zrt.
- Goodmills Magyarország Zrt.
- stb.
Küldjön levelet a krl@krl.hu E-mail címre.

KRL az Electronicon
kondenzátorok
kizárólagos magyarországi
forgalmazója, szervize.

KRL Kontrol Kft. H-2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 81. Telefon: +36 23 381 818 Fax: +36 23 381 542 krl@krl.hu

www.kondenzator.hu

