
          Firma BLIX POWER POLAND sp. z o.o. powstała, by wdrażać 

nowoczesne energooszczędne technologie i wprowadzać na rynek urządzenia mające 
na celu obniżenie zużycia energii.  

 BLIX POWER POLAND  
• Produkuje urządzenia do oszczędzania energii elektrycznej w obwodach jedno                  

i trójfazowych znane pod nazwą - BLIX POWER Home (1 fazowe), BLIX POWER Biznes    
i BLIX POWER Corporate, oraz BLIX POWER Viva City przeznaczone do redukcji kosztów 
oświetlenia.  

• Wprowadza najnowocześniejsze oświetlenie w technologii UCD – koreańskiej firmy 
Kaixen. 

 

Adres korespondencyjny: 
BLIX POWER POLAND sp. z o.o. 
ul. Łagiewnicka 25/1 

BLIX POWER POLAND sp. z o.o. 
31-048 Kraków ul. Św. Gertrudy 23/4    
Biuro: +48 789164737 
www.blixpowerpoland.pl 

 



Prezentacja urządzeń serii  
 

BLIX POWER  
 



Korzyści z zastosowania Blix Power 

 

• Nie wymaga żadnych pozwoleń 

• Prosty i szybki montaż bez zmian w obwodach elektrycznych 

• Żywotność urządzenia ok. 20 lat 

• Zwrot z inwestycji od 6 m-cy  do max. 2 lat 

• Wysoka jakość produktu – licencjonowana produkcja w UE 

• Obniża energię potrzebną dla funkcjonowania istniejących obciążeń 
indukcyjnych 

• Zmniejsza negatywne skutki spowodowane zakłóceniami elektrycznymi  

       w sieci 
 



Korzyści z zastosowania Blix Power 

 

• Zmniejsza zużycie energii elektrycznej 

• Zwiększa możliwości istniejącej sieci elektrycznej w obiekcie  

• Przedłuża żywotność urządzeń elektrycznych 

• Obniża koszt eksploatacji urządzeń 

• Zapobiega nadmiernemu przegrzewaniu się obwodów elektrycznych  
i transformatorów 

• Likwiduje piki napięciowo-prądowe 
 



Gdzie można zamontować 

 

Nadaje się wszędzie, gdzie występują: 

 

1. Tokarki, frezarki, silniki elektryczne, sprężarki 

2. Kuchenki mikrofalowe, klimatyzatory, wentylatory. 

3. Pralki, suszarki, lodówki, zamrażarki, miksery, kuchenne roboty 

4. Elektryczne kosiarki, piły elektryczne, szlifierki 

5. Długie sieci elektryczne ( odległe wioski, budowy gospodarskie, warsztaty ) 

6. Inne ( wszędzie tam gdzie występuje  korzystanie z energii elektrycznej ) 

 

 
 



Trochę teorii 

               Ze względu na stale rosnące ceny energii na światowych rynkach 

coraz częściej do głosu dochodzą opinie o konieczności oszczędzania energii  

Elektrycznej. Coraz częściej stosuje się różnego rodzaju urządzenia do  

inteligentnych regulacji i kompensacji mocy biernej. Ochrona klimatu  

i energii są jednymi z najczęściej dyskutowanych problemów obecnej  

polityki energii elektrycznej. W produkcji energii elektrycznej w 
elektrowniach spalany jest węgiel, ropa naftowa i gaz, przy czym w 
trakcie spalania uwalnia się ogromna ilość dwutlenku węgla (CO₂), co 
negatywnie wpływa na klimat.   

 

 



Trochę teorii 

Począwszy od produkcji energii elektrycznej do jej zużycia, w każdej fazie 
ma miejsce duża ilość strat. Straty występują nawszystkich etapach 
dostarczania energii – w przesyle energii elektrycznej do operatorów 
sieci dystrybucyjnych, w sieciach dystrybucji do odbiorców końcowych i 
w obwodach u samych klientów.  Przy czym największe straty mają 
miejsce już u odbiorcy końcowego (miliardy kilowatogodzin!).  

Te ogromne straty pokrywane są z kieszeni ostatecznego klienta.  

Część prądu zależna jest od strat w sieci z wytwarzanej indukcyjnej mocy  

biernej wynikającej z korzystania ze wspólnych urządzeń. Strat tych można  

uniknąć poprzez inteligentną regulację i kompensację. Inaczej mówiąc  

poprawę ,,dobroci” sieci. 

 

 



Trochę teorii 

 
Urządzenia elektryczne zasilane z sieci pobierają napięcie i prąd. Wynik ten 

jest uwzględniony w urządzeniu i przekształca się na „przydatną” moc 
czynną P. 

Urządzenie elektryczne działające na zasadzie indukcji, gdy jest podłączone   
odpowiednio do zasilania (prąd trójfazowy) pobiera z sieci moc czynną. 
Moc ta wytwarza pole magnetyczne, które w pewnej niewykorzystanej  
części jest następnie zwracane do sieci. Jest to „bezużyteczna”  moc bierna  
Q , która  krąży  między źródłem zasilania (generator) a urządzeniem tam  
i z powrotem, dodatkowo przyczyniając się do aktywnego obciążenia 
generatorów mocy P oraz transformatorów, linii przesyłowych średniego  
i wysokiego napięcia i wszystkich sieci energetycznych w LV. 
  
 
 

 



Trochę teorii 

Wektorową sumę mocy czynnej i biernej nazywamy mocą pozorną. Wpływa  

ona na wskazania liczników energetycznych P- kWh. 

 

Blix Power Equipment – jest to inteligentnie sterowane  urządzenie do  

regulacji pobieranej mocy, energii. Zainstalowane w obwodzie urządzenie  

pracuje na zasadzie eliminacji niepożądanych zjawisk (pików napięciowo- 

prądowych, mocy biernej) usprawnienia współczynnika mocy  ze stałą  

analizą mierzonych wartości (napięcie, prąd, moc, cos fi ). 

 
 

 



Sposób połączenia instalacji 



Sposób podłączenia urządzeń do sieci 



Blokowy sposób podłączenia  



Blokowy sposób podłączenia  



Prezentacja najnowocześniejszej 
technologii oświetleniowej   

 

Ultra Constant Discharge Lamp 



Najnowocześniejsza technologia 
oświetleniowa 

              W branży oświetleniowej nastąpił przełom technologiczny  

w momencie wprowadzenia na światowe rynki przez firmę Kaixen   

rewolucyjnego światła ksenonowego,  które odniosło sukces w motoryzacji.  

Kaixen - lider nowoczesnych technologii oświetleniowych wprowadził  

również na rynek nowy rodzaj oświetlenia - UCD.  Technologia UCD  

przeznaczona jest dla biur, przemysłu, oświetlenia drogowego itd.  

Rewolucyjność tej technologii polega na stworzeniu światła bardzo  

zbliżonego do naturalnego, przy jednoczesnej redukcji do minimum  

szkodliwej rtęci używanej w oświetleniu energooszczędnym.  



Światło żółte czy białe?  

Warto pamiętać, że wysokiej jakości światło białe wpływa na polepszenie 

jakości nagrań telewizji przemysłowej (na przykład kamer monitoringu).  

Dzięki zwiększeniu widoczności dla motocyklistów,  pieszych i rowerzystów,  

także drogi stają się bardziej bezpieczne. Badania pokazały, że białe światło  

umożliwia kierowcom obserwowanie ruchu na poboczu z większej  

odległości, co daje im więcej czasu na hamowanie. 



Lampy BLIX POWER UCD są produkowane zgodnie z najostrzejszymi 
normami i zasadami dbania o środowisko naturalne.  
Dla lamp UCD został wydany certyfikat klasyfikujący je na najwyższej pozycji 
rankingu z zawartością rtęci <0,001 mg.     
Dodatkowo, ze względu na małe zużycie energii i stosowanie do produkcji 
lamp BLIX POWER UCD surowców ekologicznych zmniejsza się ich 
negatywne oddziaływanie na środowisko i ogranicza do minimum koszty 
recyklingu. 

 

Technologia 



Technologia 

Parametry techniczne: 
 

Dostępne moce 

50W, 70W, 100W, 150W, 250W      

Ra > 93                                           

Temp. pracy                                    

-30°C do 65°C                                

Średnia                                           

trwałość – 36000 h*                        

Wydajność – 102 Lm/W                  

Strumień świetlny:                          

50W – 5100 lm                                

70W – 7140 lm                                

100W – 10200 lm                            

150W – 15300 lm 

250W – 25500 lm 
* dla jednego palnika 



Technologia 

Żarówka kompaktowa UCD 
 

  X8WL – kwarcowa 

  50W, 65W 

  Ra – 80, 82 

  Temp. pracy 

  -30°C do 65°C                             

  Średnia  trwałość – 12000 h 

  Wydajność dla bańki  mlecznej – 89 do 95 Lm/W 

  Wydajność dla bańki  przeźroczystej – 95 do 100 Lm/W 

  Gwint – E-27 



Zastosowanie: 

 Drogi,  tunele, kolej, 
 Dworce, lotniska,  
 Obiekty użyteczności publicznej, 
 Parki, ogrody, szklarnie 
 Przemysł rybacki 
 Hale fabryczne,  
 Magazyny,  
 Tereny przemysłowe, 

 Obiekty sportowe, 
 Elewacje budynków, 
 Parkingi, 
 Mieszkania, biura, 
 

Strefy zagrożone 
wybuchem np.: 
 Stacje benzynowe,  
 Magazyny paliwowe, 
 Kopalnie. 
 



Spektrum światła lamp              
BLIX POWER UCD 

Lampa Metalohalogenkowa 
Spektrum światła MH charakteryzuje się trzema                 

szczytowymi odczytami kolorów: czerwonego, 

zielonego i niebieskiego, które składają się na 

lepiej odzwierciedlony kolor biały niż w lampach 

sodowych. Niestety nie świadczy to o dobrej 

jakości światła ponieważ przewaga koloru 

zielonego zaburza kolorystykę i brakuje 

pozostałych kolorów do pełnej widoczności, 

a ponadto system jest niestabilny i migoczący. 

Lampa sodowa wysokoprężna 
Spektrum światła HPS skoncentrowane jest                   w 

śrw środkowym zakresie, pomiędzy 550-650nm 

w najwyższej intensywności oka ludzkiego. 

Z tego powodu światło może być  odbierane 

przez ludzkie oko jaśniej z dużej odległości, 

a odczyty luksów mogą być wyższe, ale 

przez wąski zakres barw jego wydajność 

jest niższa, a co za tym idzie widzialność 

jest mniejsza. 

Porównanie spektrum światła 

Lampa UCD 
Spektrum światła UCD odzwierciedla pełną 

barwę kolorów tęczy równomiernie w całym 

przedziale pomiędzy 340nm i 720nm na poziome 

podobnym do światła dziennego. Pełna gama 

kolorów sprawia, że światło jest znacznie 

jaśniejsze, oddaje lepiej kształty i kolory widziane 

okiem ludzkim. 

 

Spektrum światła słonecznego 
Dla człowieka zawiera się pomiędzy 380-780nm. 



Porównanie: 

Parametry Odległość źródła  światła 

(1m) 

Źródło światła  
UCD 120W HPS 150W 

Intensywność  

PPFD 

191μmol 

/m²/sec 

337μmol 

/m²/sec 

Natężenie  

oświetlenia  

872 lx 1124 lx 

Odwzorowanie 

barw  
80 Ra 28 Ra 

Rezultat  
Ponad 

dwukrotnie 

szybszy 

wzrost 

Powolny 

wzrost 

• UCD Spektrum • HPS Spektrum 

Pierwszy dzień eksperymentu Piętnasty dzień eksperymentu 



Porównanie: 

Lampy fluorescencyjne  500W (250 Lux) Lampy UCD 400W (950 Lux) 



Porównanie: 

M/H 400W UCD 120W 



Porównanie: 

Zdjęcie zrobione z lampą błyskową Zdjęcie zrobione przy oświetleniu UCD 



Porównanie: 

Lampa sodowa 250 W Lampa UCD 120W 



Porównanie: 

UCD 60W : LED 132W UCD 60W : LED 132W 

Oszczędność energii, większa zdolność postrzegania szczegółów i lepsza widoczność 



Najważniejsze cechy lamp         
BLIX POWER UCD 

• Najwyższa skuteczność świetlna przy małej mocy  90 lub 102 Lm/W 

• Zakres działania w temperaturze  od – 30o C do + 65o C 

• Natychmiastowe włączanie (bez konieczności rozgrzania par gazu) 

• Współczynnik oddawania barw i kształtów na poziomie 80 lub 93Ra 
(preferowany przez inspektorów pracy) 

• Stabilna i długa żywotność – do 70 000 h 

• Niski poziom wytwarzania ciepła – temperatura obudowy ~ 65o C  

• Odporność na falowanie prądu. 

• Brak wzrostu poboru mocy przy uruchamianiu. 

• Bardzo niskie zużycie energii w porównaniu z innymi dostępnymi 
technologiami. 

 

 

 

 

 



Najważniejsze cechy lamp         
BLIX POWER UCD 

Światło emitowane przez lampy UCD jest: 
• najbardziej zbliżone do spektrum światła dziennego, 

• korzystne dla pracy człowieka w pomieszczeniach zamkniętych, halach 
produkcyjnych, magazynach, warsztatach,  itp., 

• idealne w uprawie roślin oraz hodowli  zwierząt,  

• znakomite dla oświetlenia ulic, elewacji budynków, przejść dla pieszych 
oraz monitoringu miejskiego i przemysłowego.  

          

 

 

 

 



Oszczędne gospodarowanie energią 

Posiadamy rozwiązania technologiczne  

umożliwiające realizację zadań jednostek sektora publicznego                                    
w zakresie efektywności energetycznej, które nakłada na nie 

USTAWA z dn. 15.04.2011 r.  

O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ.  

Dziennik Ustaw nr 94 z dn. 10.05.2011-pozycja nr 551 

 



Oszczędne gospodarowanie energią 

    Nowatorska technologia oświetlenia UCD  

umożliwia w sposób najbardziej efektywny realizację dyrektywy 
2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21. 

października 2009, określającej ogólne zasady ustalania wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. 
Regulowane  rozporządzeniem Komisji Europejskiej z dnia 18. 

marca 2009    (WE) nr 245/2009, zmienionym przez rozporządzenie 
Komisji Europejskiej z dnia 21. kwietnia 2010 (WE) nr 347/2010 

dotyczącym lamp fluorescencyjnych i lamp wyładowczych. 



    Dziękuję za uwagę. 


