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E-Power: tehokas ratkaisu EU:n 
energiatehokkuustavoitteisiin

Kun tiedämme EU:n energiatehokkuus- ja 
päästövähennystavoitteet vuodelle 2030 ja sen 
jälkeen, voimme ylpeinä todeta E-Power- ja EPX-
ratkaisujemme edesauttavan huomattavasti 
näiden kunnianhimoisten tavoitteiden 
saavuttamista!

Yksi menestyneimmistä tarinoista tulee 
Suomesta. Suomi on tällä hetkellä edistynein 
Euroopan valtio uusiutuvan energian käytössä, 
energiatehokkuudessa ja ympäristökestävyydessä. 
Suomen ennustetaankin saavuttavan CO2-
päästöjen 60 %:n vähentämistavoitteen vuoteen 
2030 mennessä ja hiilineutraalius vuoteen 2035 
mennessä. 

Euroopan vihreänä pääkaupunkina vuonna 
2021 palkitun Helsingin tavoitteena on tulla 
hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä, mikä 
on jopa 15 vuotta edellä EU:n tavoitteita. Näiden 
lähtökohtien perusteella olemme erityisen ylpeitä 
siitä, että tällaisen kunnianhimoisen tavoitteen 
saavuttamisen toteuttamisessa tärkeimpiin 
kuuluvissa energiatehokkuusratkaisuissa Helsingin 
julkishallinto luotti yritykseemme ja ainutlaatuiseen 
Italiassa valmistettuun E-Power-teknologiaamme.

Yrityksemme on jo yhdessä suomalaisten 
yhteistyökumppaneidemme kanssa hiljattain 
asentanut kaksi 1000 A:n E-Power-järjestelmää 
Helsingissä sijaitsevaan julkiseen rakennukseen 
– Kaupunkiympäristötalon (Kymp-talo) – 
sähkön laadun parantamiseksi ja CO2-päästöjen 
vähentämiseksi. Tämä on ensimmäinen merkittävä 
kohde, joka, kun otetaan huomioon sen myönteiset 
tulokset energiansäästön osalta, avaa ovia 
monille muille kohteille paitsi useissa Helsingin 
kaupungin omistamissa ja hallinnoimissa julkisissa 
rakennuksissa myös muualla Suomessa.

Esittelemme tämän tiedotteen aluksi 
menestystarinamme, jonka laskemme 
Suomen markkinoilla toimivien Energia Europa 
-kumppaniemme EcoPWR Oy:n ja Väre Oy:n ansioksi. 
Tässä julkaisussa on myös toinen referenssi, Forgital 
Group, joka on auttanut meitä saavuttamaan 
merkittäviä energiansäästöjä asiakkaillemme. 
Jäljempänä kerromme oikosulkukokeista, joita 
teemme laitteillemme niiden luotettavuuden 
ja turvallisuuden takaamiseksi, ja lopuksi 
havainnollistamme, kuinka energiaa säästyy 
myös oikealla valaistuksella, esimerkkeinä tästä 
E-Lampsy-liiketoimintayksikkömme toteuttamat 
kaksi uudelleenvalaisuhanketta.

Antoisia lukuhetkiä!

E-Power: an effective solution for EU  
energy efficiency targets
Given the EU energy efficiency and emissions 
reduction targets within 2030 and beyond, we can 
proudly affirm that our E-Power and EPX solutions 
are successfully contributing to the achievement of 
these ambitious objectives!

One of the most successful story is coming from 
Finland. It is currently the most advanced European 
state in terms of renewable energy use, energy 
efficiency and environmental sustainability, and 
Finland is projected towards the goal of cutting CO2 
emissions by 60 percent by 2030 and to be carbon 
neutral by 2035. 

The city of Helsinki itself, already awarded as the 
green capital of Europe in 2021, aims to become 
“carbon neutral” in 2030, even 15 years ahead of the 
EU targets. On the basis of these premises, we are 
particularly proud of the fact that the Helsinki public 
administration placed its trust on our company 
and our unique E-Power technology made in Italy 
to be one of the main energy efficiency solutions 
implemented by the administration in order to 
achieve such an ambitious goal.

In fact, our company, together with our Finnish 
partners, has recently installed two 1000 A 
E-Power systems at the Kymp-Talo public building 
in Helsinki, to improve power quality and help 
reduce CO2 emissions. This is an important first 
application which, given its positive results in terms 
of energy saving, will open the door to many other 
applications in the numerous public buildings 
owned and managed by the municipality of Helsinki 
and also elsewhere in Finland.

We open this issue by presenting this success 
story that was made possible thanks to EcoPWR 
Oy and Väre Oy, Energia Europa partners on the 
Finnish market. In this edition there is also another 
reference, the Forgital Group, which testifies to our 
commitment in achieving significant energy savings 
for our customers. Below we talk about the short 
circuit tests to which we subject our devices to 
ensure reliability and safety and finally, we illustrate 
how energy saving also passes from correct lighting, 
with two application cases of relamping activities 
carried out by our E-Lampsy Division.

Happy reading!
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E-Power-energiatehokkuusjärjestelmä on nyt otettu 
onnistuneesti käyttöön Suomen markkinoilla Energia 
Europa S.p.A:n ja suomalaisen kumppanimme ja 
E-Power-tuotteita Suomeen tuovan EcoPWR Oy:n 
välisen kumppanuuden ansiosta.

EcoPWR Oy:n menestyksen takana on erittäin 
ammattitaitoinen ja kokenut johtoryhmä, johon kuuluvat 
Minna Vilpponen (talousjohtaja) , Tapio Vilpponen 
(toimitusjohtaja) , Petri Vinni (projektipäällikkö) ja 
Zarko Radulovic (myynti- ja markkinointijohtaja) , 
mutta se on tulosta myös yhteistyöstämme Suomen 
johtaviin energiayhtiöihin kuuluvan Väre Oy:n kanssa. 
E-Power-ratkaisumme esittelylle omistetun ajanjakson 
jälkeen yhteistyö EcoPWR Oy:n ja Väre Oy:n välillä 
on huomioitu erittäin positiivisesti eri toimialoilla 
Suomessa, ja markkinoiden tietoisuus tästä tekniikasta 
on vahvistunut. Asiakaskuntaamme on vuosien varrella 
liittynyt useita tärkeitä toimijoita, kuten Schenker Oy, 
Suomen johtavia logistiikkayrityksiä, Volvo Finland, 
Prisma-hypermarketketju, Helsingin kaupunki ja 
monta muuta, vain joitain mainitaksemme.

Ensimmäiset kolme 1000 A:n E-Power-laitetta 
asennettiin Schenker Oy:n logistiikkakeskukseen 
Vantaalle vuoden 2021 alussa. Tästä seuranneessa 
suorituskyvyn tieteellisessä mittauksessa verrattiin 
energian absorptiota koneen kahden tilan – 
tallennuksen ja ohituksen – välillä, jolloin sertifioiduksi 
keskimääräiseksi tulokseksi saatiin n. 4 %:n 
energiansäästö. 

The E-Power energy efficiency system is now 
well introduced on the Finnish market thanks to 
the partnership between Energia Europa S.p.A 
and EcoPWR Oy, our Finnish partner and importer of 
E-Power products into Finland.

Although led with great professionalism and 
experience by Minna Vilpponen (Chief financial 
officer) ,Tapio Vilpponen (Chief executive officer) ,  
Petri Vinni (Project manager) and Zarko Radulovic 
(Sales and marketing director) , the success of EcoPWR 
Oy is also the result of the co-operation with one 
of the major energy provider companies in Finland 
called Väre Oy. After an adequate period dedicated 
to the market presentation of our E-Power solution, 
the valuable co-operation between EcoPWR Oy and 
Väre Oy has brought a very positive attention from 
various industries in Finland and strong awareness in 
the market for this technology. Just to name a few of 
the major customers acquired in these years, we have 
Schenker Oy, one of the Finland’s leaders in logistics, 
Volvo Finland, Prisma hypermarket chain,  
the municipality of Helsinki and more.

The first three E-Power devices of 1000 A were installed 
at the logistics center of Schenker Oy in Vantaa in 
the beginning of 2021, followed by the scientific 
measurement of performance through the analytical 
comparison of power absorption between the two 
states of the machine - Saving and Bypass, which 
certified an average result of about 4% in terms of 
energy savings. 

E-Power Suomessa: 
menestystarina

E-Power in Finland: 
A success story

Helsinki, Finland.
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Oodi Library, Helsinki.

An additional 1000 A device of the new EP-X series was 
installed at the terminal of Schenker Oy in Jyväskylä, 
where an average saving of about 4.20% was 
measured. On the basis of these significant results, 
the DB Schenker Group has planned to continue with 
the efficiency project, using the devices provided by 
Energia Europa S.p.A with the application of more 
EP-X devices by possibly introducing them also in the 
coming years.

As for the municipality of Helsinki, it is a very 
large and ambitious project that concerns several 
important public buildings. The first 2 devices of 1000 
A were installed at KYMP-talo (The Urban Environment 
House of Helsinki) , a prestigious building dedicated 
to urban planning in the capital, where almost 1000 
employees work and, which welcomes a high number 
of visitors daily. 

Schenker Oy:n Jyväskylän terminaaliin asennettiin 
vielä yksi uuden EP-X-sarjan 1000 A:n laite, jolloin 
keskimääräiseksi säästöksi mitattiin 4,20 %. Näiden 
merkittävien tulosten kannustamana Schenker Oy 
on kaavaillut tehokkuushankkeen jatkamista Energia 
Europa S.p.A:n toimittamilla laitteilla ottamalla niitä 
mahdollisesti käyttöön myös tulevina vuosina.

Helsingin kaupungin osalta kyseessä on erittäin 
suuri ja kunnianhimoinen useita tärkeitä julkisia 
rakennuksia koskeva hanke. Ensimmäiset kaksi 
1000 A:n laitetta asennettiin KYMP-taloon (Helsingin 
kaupunkiympäristötalo), pääkaupungissa sijaitsevaan 
arvostettuun kaupunkisuunnittelulle omistettuun 
rakennukseen, jossa työskentelee lähes 1000 
työntekijää ja joka vastaanottaa päivittäin suuren 
määrän kävijöitä. 
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The modern building 
Kympp Talo made 

more efficient by  
2 E-Power devices. 

The measured average result of the savings 
achieved exceeds 4.20%, which corresponds to an 
aggregate energy saving of about 120,000 kWh / 
year and a reduction in CO2 emissions of over  
25 tons. The new projects for 2023 include the famous 
Oodi library, which is considered as a landmark 
of Helsinki and a great expression of the highest 
contemporary architecture in the world. 

E-Power plays a major role as part of an ambitious and 
enlightened program aimed at the ecological transition 
and environmental sustainability, thanks also to the 
valuable work of our Finnish partners EcoPWR Oy and 
Väre Oy. 

Quoting the words of Tapio Vilpponen, CEO of EcoPWR 
Oy, “although not large, the Finnish market is very 
open to new solutions concerning energy efficiency 
and sustainability. Therefore, Finland represents 
a real virtuous example for taking steps towards 
a more sustainable environment using advanced 
technology such as the E-Power systems. Our goal 
is to bring awareness and further expansion in Finland 
and the rest of Scandinavia and the Baltic countries”.

Saavutettujen säästöjen mitattu keskimääräinen 
tulos ylittää 4,20 %, mikä tarkoittaa sitä, että 
kokonaisenergiansäästö on n. 120 000 kWh vuodessa 
ja CO2-päästöjen vähennys yli 25 tonnia. Vuoden 2023 
hankkeita ovat maineikas Oodi-kirjasto, yksi Helsingin 
maamerkeistä ja maailmanlaajuisesti huikea esimerkki 
nykyarkkitehtuurin korkeasta laadusta. 

E-Powerilla on tärkeä rooli tässä kunnianhimoisessa 
ja tietoisessa ohjelmassa kohti ekologista siirtymää 
ja ympäristökestävyyttä, kiitos myös suomalaisten 
kumppaneidemme EcoPWR Oy:n ja Väre Oy:n arvokkaan 
työn. 

EcoPWR Oy:n toimitusjohtajan Tapio Vilpposen 
sanoin: ”Vaikkakaan eivät laajuudeltaan suuret, 
Suomen markkinat ovat erittäin avoimet uusille 
energiatehokkuuden ja kestävyyden ratkaisuille. 
Siksi Suomi on oikein hyvä esimerkki siitä, kuinka 
edistynyttä teknologiaa, kuten E-Power-järjestelmiä, 
hyödynnetään matkalla kohti kestävämpää 
ympäristöä. Tavoitteenamme on tietoisuutta 
edelleen lisäämällä laajentua Suomessa, muualla 
Skandinaviassa ja Baltiassa”.
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Teollisuusautomaation tulo on viimeisten 30 
vuoden aikana johtanut elektronisesti ohjattujen 
laitteiden lisääntyneeseen käyttöön, joka vaikuttaa 
negatiivisesti sähköjärjestelmien kuljettamaan 
tehoaaltomuotoon häviöitä ja vääristymiä 
aiheuttamalla.

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan koko alueelle 
jakautuvan energiantuotannon lisääntyminen johtaa 
myös sähköenergian laadun heikkenemiseen. Tuoreen 
Leonardo Energyn tutkimuksen mukaan alhaisen 
virranlaadun teolliset kustannukset ovat lähes  
4 % laskutuksesta.

Juuri tällä alueella toimiva E-Power-ratkaisu ja 
uusi EP-X-sarja parantavat sähkön laatua virran 
aaltomuotoa muuttamalla, mikä vähentää eri 
kuormitusten absorboimaan energiaan vaikuttavia 
häviöitä ja häiriöitä.

Turvallisena, tehokkaana ja luotettavana E-Power lisää 
myös sähköjärjestelmän energiatehokkuutta, mistä 
seuraa moninkertaisia vaikutuksia energiansäästöön, 
ylläpitokustannusten hillitsemiseen ja ympäristön 
kunnioittamiseen – tämän osoittavat hyvin vuonna 
2022 valmistuneet lähes 1200 asennusta n. 335 000 
000 kWh:n kokonaisenergiatehokkuudella per vuosi ja 
keskimäärin 4,10 %:n mitatulla säästöllä.

Forgital Italyn hanke Velo d’Asticon laitoksellaan 
on huomattavimpia esimerkkejä tästä. Seitsemällä 
teollisuusalueellaan ( joista neljä Italiassa) ja 
noin 400 miljoonan euron vuosiliikevaihdollaan 
Forgital Group on merkittävä metallien ja renkaiden 

In the last thirty years, the advent of industrial 
automation has led to an increasing use of equipment 
managed by electronics, which negatively impacts 
the power waveform conveyed by electrical systems, 
generating losses and distortions.

The increase in the production of energy from 
renewable sources distributed throughout the territory 
also translates into a deterioration in the quality 
of electrical power. According to a recent study by 
Leonardo Energy, the industrial cost of low power 
quality is almost 4% of turnover.

The E-Power solution and the new EP-X series work 
precisely in this area, improving the power quality 
through the modification of the current waveform with 
a consequent reduction of losses and disturbances 
that affect the energy absorbed by the different loads.

Safe, effective and reliable, E-Power also increases the 
energy efficiency of the electrical system, with multiple 
repercussions in terms of energy savings, containment 
of maintenance costs and respect for the environment 
– as evidenced by the almost 1200 installations 
completed by 2022, for about 335,000,000 kWh per year 
of total energy efficiency, with an average measured 
saving of 4.10%.

The project at the Forgital Italy plant in Velo d’Astico 
is one of the most significant examples. With its  
7 industrial sites (including 4 in Italy) and an annual 
turnover of about 400 million euros, the Forgital Group 
is an important industrial company specialized in 
metal and ring forging, especially for the aeronautical 

Arvostettava esimerkki: 
Forgital-hanke

A valuable case history: 
the Forgital project

Production of high 
quality forged and 
rolled rings for the 

aerospace industry. 
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taontaan erityisesti ilmailu- ja avaruusteollisuudelle 
erikoistunut teollisuusyritys. Forgital Group on 
asettanut ympäristön kestävyyden toimintansa 
keskiöön.

 ”Tuotantoprosessi on erityisen energiaintensiivinen” 
sanoo Simone Di Baio, laitos- ja kunnossapitojohtaja 
sekä Forgital Italyn Velo d’Asticon laitoksen 
energiapäällikkö, ”takomossa lämpökäsittelyyn ja 
lämmitykseen käytetään suuria määriä metaania, 
lisäksi vielä n. 8 200 kW jaettuna 16 sähköasemalle 
metallintyöstön ja muiden toimintojen tarpeisiin”. 

E-Powerin ensimmäinen 2 000 Amperin pilottiasennus 
tapahtui keskukseen, joka syöttää virtaa uuneihin, 
työstökoneisiin ja toimistotiloihin. E-Power vaikuttaa 
sähkön laatuun, joka ennen asennusta häiriytyi 
erityisesti virtansa invertteriyksiköistä saavista 
käyttäjistä. 

”Käytön aloittamisen jälkeen havaitsimme 
selkeän parannuksen E-Powerista tulevassa 
aaltomuodossa. Testissä voitiin simulaation aikana 
nostaa esiin, todeta ja sertifioida energiatehokkuuden 
osalta n. 4 %:n hyöty täydessä käytössä. 

Saavutetut säästöt ovat luokkaa 130 000 kWh 
vuodessa, mikä tarkoittaa sitä, että vältetyt 
ilmastonmuutospäästöt ovat n. 60 t CO2”.

Tästä positiivisesta kokemuksesta vakuuttuneena 
Forgital asensi 1000 A:n E-Powerin toiseenkin 
keskukseen, jolloin voitiin mitata n. 90 000 
kWh:n energiansäästöä vuodessa vastaava 4 
%:n energiatehokkuuden lisäys, ja vastaavana 
ympäristöhyötynä päästiin yli 90 000 kg pienempiin 
CO2-päästöihin. ”Saadut tulokset ja Energia Europan 
työntekijöillemme tarjoama perusteellinen 
ammatillinen koulutus on lisäkannustin tuleviin 
asennuksiin niin Velo d’Asticon laitoksella kuin muilla 
konsernin teollisuuslaitoksilla”, Di Baio sanoo.

and aerospace sector. The Forgital Group places 
environmental sustainability at the center of its 
corporate mission.

 «The production process is particularly energy-
intensive – said Simone Di Baio, Head of Plants 
and Maintenance as well as Energy Manager of the 
Forgital Italy plant in Velo d’Astico - large quantities 
of methane are used for heat treatment and heating 
in the forge, plus about 8,200 kW distributed in 16 
electrical substations, for metalworking and other 
activities». 

The pilot installation of the first 2,000 A E-Power took 
place in a cabin that supplies energy to furnaces, 
machine tools and offices. E-Power intervenes on 
the power quality which, before its installation, was 
particularly disturbed due to users powered by inverter 
drives. 

«After the start of operation, we noticed a clear 
improvement in the waveform output from the 
E-Power. In terms of energy efficiency, during the 
simulation a benefit of about 4% was highlighted, 
verified and certified during testing in full use.  
The savings obtained are in the order of 130,000 kWh 
per year, equivalent to about 60 t CO2 of climate-
changing emissions avoided».

The positive experience convinced Forgital to 
proceed with the installation of a 1,000 A E-Power 
in another cabin, in which an efficiency increase of 
4% was measured, corresponding to an energy saving 
of about 90,000 kWh per year and an equivalent 
environmental benefit of over 90,000 kg of lower 
CO2 emissions. «Achieved results and the in-depth 
professional training – said Di Baio - provided to our 
employees by Energia Europa, is a further incentive 
to evaluate further installations, both for the Velo 
d’Astico plant and for other industrial sites of the 
group”.

01.
The Factory  

of Forgital Group in 
Velo D’Astico. 

02.
An E-Power from 

the new EP-X series 
installed at Velo 
D’astico factory. 

01. 02.
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Energia Europa on aina painottanut tutkimus- ja 
kehitystoiminnan tärkeyttä; kyse ei ole ainoastaan 
laitteen korkean toiminnallisuuden ja tehokkuuden 
saavuttamisesta, vaan myös luotettavuuden ja 
turvallisuuden varmistamisesta. Energia Europa tekee 
myös tiivistä yhteistyötä arvostettujen yliopistojen ja 
instituuttien kanssa tehonlaatuanalyysiin liittyvien 
sähköisten parametrien sertifioinneista, tutkimuksesta ja 
seurannasta.

Osana laitteillemme jo nyt keskeisiä komponentteja 
toimittavan alan johtavan toimijan ABB Groupin 
kanssa tehtävää yhteistyötä saamme tukea myös 
turvallisuustutkimuksessa ja -kehityksessä.

E-Power-laitteemme ja uusi EP-X-sarjamme läpikäyvät 
tiukan CEI EN 61439 -1-2 -sertifioinnin mukaisen 
oikosulkuvirtakestoisuuskokeen ABB:n Bergamon 
laboratorioissa, mittaus- ja testaustekniikoiden käytön 
eturintamassa. 

Riittänee, kun sanotaan, että näissä Bergamossa 
sijaitsevissa ABB:n huippulaboratorioissa tehtävissä 
kokeissa 1000 A:n laitteeseen, esimerkiksi, kohdistetaan 
yhdessä sekunnissa 40 000 A:n virta huippuvirran 
ollessa 84 000 A. Tällaisessa iskussa kiinnitystangot 
vääntyvät, mutta kestävät, ja kone tulee ulos muotoaan 
muuttaneena, mutta edelleen ehjänä ja toimivana. 

Nämä kokeet osoittavat järjestelmän kykenevän 
absorboimaan erittäin suuren oikosulkuvirran 
nykyisen eurooppalaisen lainsäädännön mukaisesti, 
eikä laitokselle aiheudu vaaraa edes äärimmäisissä 
olosuhteissa. 

Tämä sertifikaatti on äärimmäisen tärkeä, koska kyseessä 
on laitoksen ja laitteen asennuksessa mukana olevien 
turvallisuus, ja juuri tästä syystä Energia Europa ei säästä 
resurssejaan varmistaakseen, että sen järjestelmät ovat 
näiden tiukkojen standardien mukaisia. Energia Europa 
jatkaa volyymiltaan huomattavaa investointiaan näihin 
kalliisiin kokeisiin, joiden tavoitteena on turvallisuuden 
ja kestävyyden edistyneimpiä kriteerejä soveltamalla 
aikaansaada suorituskyvyltään optimaalisen 
pitkäkestoisia huipputuotteita. 

Research and development activities have always 
played a key role in Energia Europa not only to achieve 
high levels of device functionality and efficiency, but 
also to ensure reliability and safety. In addition, Energia 
Europa has a strong collaboration with prestigious 
university and institutes about the certifications, 
research and monitoring of electrical parameters 
related to power quality analysis.

As part of a close partnership with the ABB Group, 
already a top supplier for important components of our 
equipment, we are also supported in terms of research 
and development of safety.

At the ABB laboratories in Bergamo, at the forefront 
of the use of measurement and testing techniques, 
our E-Power devices and the new EP-X series 
are subjected to a rigorous test for short-circuit 
tightness in accordance with the CEI EN 61439 -1-2 
certification. 

Suffice it to say that during these tests in the 
sophisticated ABB laboratories in Bergamo, a 1000 A 
device, for example, is subjected to a current of 40,000 
A per 1 sec, and a peak current of 84,000 A. A real shock 
in which the connecting bars deform but do not yield, 
and the machine comes out deformed but still intact 
and functioning. 

These tests show that the system can absorb a very 
high short-circuit current in accordance with the 
current European legislation, and do not pose a risk 
to the site even in the most extreme conditions. 

This certification is extremely important because it 
concerns the safety of the site and operators involved 
in installing the device and it is for this reason that 
Energia Europa does not spare resources to ensure the 
compliance of its systems to these rigorous standards. 
Energia Europa continues to substantially invest in 
expensive testing for the purpose of producing high 
quality products through the application of the most 
advanced criteria in terms of safety, robustness, and 
optimized long-lasting performance. 

Kiistaton todiste: 
oikosulkukokeet

Extreme proof:  
the Short Circuit test
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Connecting bars 
before and after the 

short circuit test. 

Short-circuit tests 
are carried out at 
ABB’s specialized 

laboratory. 

A moment of the 
short-circuit test.
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Tehokkuus ja energiansäästö sekä energian 
laadun parantaminen edellyttävät myös 
uusimpien valaistusjärjestelmien käyttöä, 
jota tutkimus riittävästä ja erityisolosuhteiden 
ja -tarpeiden vaatimasta valaistuksesta tukee. 
Uudelleenvalaisuhanke tai vanhan sukupolven 
valaisimien korvaaminen nykyaikaisilla LED-valoilla 
on nyt yhä tärkeämpää, niin tehokkuuden ja 
energiansäästön, kuin työympäristön parantamisen ja 
kestävyysajattelun kannalta. 

Energia Europan e-Lampsy-liiketoimintayksikkö 
on erikoistunut energiatehokkuutta, visuaalista 
mukavuutta ja turvallisuutta kaikilla käyttöalueilla 
parantaviin valaistusprojekteihin ja LED-
valaisinlaitteiden suunnitteluun ja valmistukseen. 

LED-valaistus tuo myös ympäristöhyötyjä, jotka johtuvat 
valaisimien koostumuksesta – koostumuksessa 
vältetään myrkyllisten aineiden, kuten lyijyn, 
elohopean, kadmiumin ja kuusiarvoisen kromin, 
käyttöä – ja lamppujen käyttöiän pidentymisestä ja 
luotettavuudesta, mikä puolestaan vähentää jätteen 
syntymistä. 

LED-lampun arvioitu elinkaari on keskimäärin yli 50 
000 tuntia, ja vertailun vuoksi: halogeenilampulla se 
on 2 000 tuntia ja hehkulampulla 1 000 tuntia. Saatuja 
ympäristöhyötyjä täydentävät energiansäästön tuomat 
taloudelliset hyödyt yhtiön taseeseen vaikuttavassa 
kehitysketjussa. LED-valaistuksella voidaan saavuttaa 
40 %:n konkreettinen sähkönsäästö, joka on 
helposti muunnettavissa kustannussäästöiksi.

Efficiency and energy saving as well as through the 
improvement of power quality also pass through 
the use of cutting-edge lighting systems, supported 
by the study of adequate and specific lighting for the 
various needs. The “re-lamping project” or replacement 
of old generation lighting fixtures with modern 
LED are now increasingly important, both from the 
point of view of efficiency and energy saving and 
from the improvement and sustainability of working 
environments. 

Energia Europa’s e-Lampsy division specializes 
in lighting projects and in the design and 
manufacturing of LED lighting devices that improve 
energy efficiency, visual comfort and safety in all 
areas of use. 

LED lighting also brings environmental benefits 
deriving from the composition of the lighting fixtures 
- which avoid the use of toxic substances including 
lead, mercury, cadmium and hexavalent chromium - 
and from the longer life and reliability of the lamps, 
resulting in lower waste production. 

LED lamps, in fact, offer an estimated average life cycle 
of more than 50,000 hours compared to 2,000 hours 
for halogen lamps or 1,000 hours for an incandescent 
bulb. The environmental benefits are then flanked 
by the financial ones deriving from energy saving, in 
a virtuous chain that impacts the company balance 
sheet. With LED lighting, a concrete saving of 40% 
of electricity can be achieved, easily convertible into 
cost savings.

LED-teknologia 
energiatehokkuuden 
palveluksessa

LED technology 
at the service of energy 
efficiency
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Valaistushankkeen kehittäminen tarkoittaa parhaiden 
mukavuus-, tehokkuus- ja turvallisuusolosuhteiden 
etsimistä tilaan, jossa visuaalinen toiminta tapahtuu 
ja joka siksi voimassa olevien säännösten mukaisesti 
edellyttää riittävää keinovaloa. 

E-Lampsy pystyy tarjoamaan teknistä tukea ja 
raportteja valaistuslaskelmista sekä fotorealistisia 
kuvia valaistusta ympäristöstä. Energia Europan 
yhdessä Firenzen yliopiston kanssa hallinnoima 
T&K-osasto hyödyntää elektroniikka-alan uusimpia 
työkaluja sekä teknisiin kokeisiin että suunnitteluun. 

Suunnittelijamme ja kehittäjämme tutkivat ja 
kokeilevat jatkuvasti suunnittelultaan innovatiivisia ja 
ominaisuuksiltaan ainutlaatuisia teknisesti edistyneitä 
tuotteita, joissa toteutuvat visuaalisuudeltaan 
maksimaalisen mukavat ratkaisut, esim. valaisimien 
häikäisyarvon (UGR) pieneneminen. Innovatiivisiin 
ratkaisuihimme kuuluu mm. älyvalaistus, joka tarkoittaa 
katuvaloihin ja suuriin julkisiin tiloihin asennettuja 
älylaitteita. Tarvittava jatkuva valaistus voidaan 
ohjelmoida automaattisilla skenaarioilla itsenäisesti 
valovoimaltaan tietynlaiseksi liikennetilanteen ja 
vaadittavien turvallisuusmääräysten mukaiseksi. 

Ohjauskeskuksiin on myös mahdollista lähettää 
hälytyssignaaleja, jotka voivat aktivoitua nopeasti 
tilannekohtaisesti kohdennetulla ja tehokkaalla tavalla.

Developing a lighting project means seeking the best 
conditions of comfort, efficiency and safety in a space 
where a visual activity takes place that requires an 
adequate supply of artificial light, in compliance with 
current regulations. 

E-Lampsy is able to provide technical support and 
reports with lighting calculations and photorealistic 
images of the illuminated environment. The R&D 
division of Energia Europa, managed jointly with the 
University of Florence, uses cutting-edge tools in 
the electronic sector both for technical tests and for 
design. 

Our designers and planners work continuously on 
the research and experimentation of technologically 
advanced products, with innovative design and 
unique features, including maximum visual comfort 
with solutions for the reduction of the UGR (Unified 
Glare Rating) of the luminaires. One of our innovative 
solutions concerns smart lighting: through smart 
devices installed on street lamps and in large public 
areas. It is possible to program automatic scenarios to 
have the necessary lighting at all times, independently 
adapting the intensity of the light to the traffic situation 
and the safety regulations requested. 

It is also possible to send alarm signals to control 
centers, which can promptly activate to intervene in a 
targeted and effective way.

Valaistushanke The lighting project
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Pratissolon liikunta-alue käsittää jalkapallo-, koripallo- 
ja tenniskentät, joilla ASD Boiardo Maer harjoittaa 
toimintaansa tavoitteenaan kohentaa nuorten 
elämää Scandianon kunnassa. Toiminta kokoaa 
yhteen yli 10 joukkuetta, mukaan lukien opiskelijat ja 
juniorit. Tavoitteena oli tehostaa pääjalkapallokentän 
valaistusta, jonka 32 kW:n valaisimet aiheuttivat suuret 
kustannukset, samalla haluttiin parantaa valon laatua 
pelikentällä.

Harjoituskentillä jo aiempina vuosina toteutetuilta 
hankkeilta saamallaan kokemuksella E-Lampsy 
järjesti suurimman kentän valaisun kokonaan 
uudelleen erityisesti urheilukäyttöön suunniteltuja 
lamppuja käyttämällä. 

Lopputulos oli merkittävä, saavutettujen 
huomattavien säästöjen lisäksi valaistuksen laatu 
parantui suuresti. Uudet valonheittimet ovat 
alueellista valosaastetta koskevan lain vaatimusten 
mukaiset ja takaavat aiempaa paremman 
visuaalisen mukavuuden.

The sports facility of Pratissolo consists of football, 
basketball and tennis fields in which the ASD Boiardo 
Maer carries out its activity, whose goal is to improve 
the lives of the young people of the Scandinavian 
community, gathering more than 10 teams, including 
students and juniors. The goal was to make the lighting 
of the main football field more efficient, which with its 
32KW installed represented the greatest expense, as 
well as improving the quality of light on the playing 
field.

Thanks to the projects already carried out on the training 
fields in past years, E-Lampsy has implemented a 
complete re-lamping of the largest field, thanks to 
the use of lamps specifically designed for sports 
applications. 

The result was important, in fact, in addition to the 
considerable savings obtained, the quality of the 
lighting was significantly improved.  
The new projectors, in addition to complying with 
the Regional Law against light pollution, guarantee a 
visual comfort superior to the previous ones.

ASD Boiardo Maer – 
Pratissolon jalkapallokenttä

ASD Boiardo Maer – 
Pratissolo football field

Jäljempänä esittelemme kaksi mielenkiintoista 
uudelleenvalaisuratkaisua, joilla saatiin yhdistettyä 
kustannussäästöt ja parempi visuaalinen laatu.

Below two interesting solutions of re-lamping aimed at 
combining cost savings and improved visual quality.
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Candiolon instituutti (IRCCS) on onkologisten 
sairauksien hoitoon erikoistunut kansainvälisesti 
tunnettu keskus ja osa Piedmont Val d’Aostan 
onkologiaverkostoa. Tavoitteena oli koko instituutin 
kattava mittava uudelleenvalaisuhanke. 

Valaistus on erittäin huomattava menoerä, koska 
valot ovat päällä eri alueilla 24 tuntia vuorokaudessa 
vuoden ympäri. 

Hankkeen ensivaiheessa E-Lampsy toteutti 
ratkaisun käytävien ja yleisten tilojen valaistuksen 
tehostamiseksi jatkaen sen jälkeen rakennuksen 
muihin osiin. Tähän mennessä on asennettu 7 500 
valaisinta, teho on saatu vähennettyä puoleen ja 
energiaa säästetty 2 000 000 kWh.

Saavutetuista tuloksista ja tuotteiden 
luotettavuudesta vaikuttuneena Candiolon 
instituutti halusi viedä uudelleenvalaisuhankkeen 
myös osastoille, teknisille alueille ja kaikkeen 
ulkovalaistukseen.

The Institute of Candiolo IRCCS is a center specialized 
in the treatment of oncological diseases and an 
international reference, which is included in the 
Oncology Network of Piedmont-Valle d’Aosta. The 
goal was to launch an important re-lamping project 
for the whole Institute. 

The lighting, in fact, concerns a very important item 
of expenditure being the lights in different areas on 
24 hours / day, throughout the year. 

The E-Lampsy solution led to an initial project in 
order to make the corridors and common areas 
more efficient, then continuing through rest of the 
building. To date, 7,500 lighting fixtures have 
been installed, which reduce the power by half 
and achieve an energy saving of 2,000,000 kWh.

The appreciation for the results achieved and for 
the reliability of the products led the Institute 
of Candiolo to decide to continue with the re-
lamping activity, with the application also in the 
departments, the technical areas and on all the 
external lighting.

Candiolon instituutti – IRCCS Institute of Candiolo - IRCCS
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Olemme mukana Riminin Energiamessuilla, joissa 
esitellään energian siirtymiseen kohti hiilineutraalia 
taloutta johtavia teknologioita, ratkaisuja ja palveluja. 

Suurella messualueella esittelemme tärkeimpiä 
tuotteitamme ja palvelujamme, mutta sen lisäksi 
kutsumme kävijät mukaan järjestämiimme mielenkiintoisiin 
luentotilaisuuksiin:

22. MAALISKUUTA - KLO 15.00:  
Impactage (www.impactage.eu) ESG-arvojen merkityksestä 
yritysmaailmalle

23. MAALISKUUTA - KLO 11.00: 
Ezio Ferrari, AIS:n (Associazione Impianti Sportivi) 
puheenjohtaja, urheilutilojen energiatehokkuuden 
parantamiseksi tarjolla olevista mahdollisuuksista

23. MAALISKUUTA - KLO 16.00: 
Manni Energy (www.mannienergy.com) 
energiatehokkuuden ja -siirtymän hallinnasta

Odotamme näkevämme sinut Riminin Quartiere 
Fieristico -messukeskuksessa, alue 3 osasto 77.

Curiosity 

CO2 saving counter
Aggregate total Kg of lower CO2 emissions 
saved thanks to all E-Power devices installed

, ,
Kg

000200061

We will be at K.EY - The Energy Transition Expo in Rimini, 
a benchmark fair for technologies, solutions and 
services that can lead the energy transition to a  
carbon-neutral economy. 

In addition to a large exhibition area, where you will be able 
to see some of our main products and services, we invite 
you to attend the interesting speeches we have organized:

22 MARCH - H. 15.00:  
Impactage (www.impactage.eu) on the importance of ESG 
values for the business world

23 MARCH - H. 11.00: 
Ezio Ferrari, president of AIS (Associazione Impianti Sportivi) 
on the opportunities in the field of improving the energy 
efficiency of sports facilities

23 MARCH - H. 16.00: 
Speech by Manni Energy (www.mannienergy.com) on the 
management of energy efficiency and energy transition

We look forward to seeing you at Quartiere Fieristico  
di Rimini, Pad 3 Stand 77.
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Puhdasta energiaa ja kestävyyttä 
hiekan avulla!

Suomalainen yritys Polar Night Energy on kehittänyt 
omaperäisen ja lupaavan ratkaisun tuulen ja auringon 
tuottaman puhtaan energian hyödyntämiseksi.

Kyseessä on ”hiekkakierukka” tai akkumulaattori, 
jonka lämpöenergian muotoon varastoimalla tuuli- ja 
aurinkoenergialla hiekka voidaan kuumentaa korkeisiin 
lämpötiloihin. Tällainen ”akku” voi kerätä 10 MW:n 
lämpötehon ja takaa turvallisen ja pitkäkestoisen 
toiminnan, sillä hiekka on taloudellinen ja hyvin 
saatavilla oleva materiaali, joka voidaan kuumentaa jopa 
1000 °C:seen. Riittävä eristys akun ja ympäristön välillä 
mahdollistaa jopa muutaman kuukauden säilytysajan 
minimaalisella lämpöhäviöllä.

Clean energy and sustainability  
with sand!

Among the different solutions adopted to exploit the 
clean energy of wind and sun, the one created by the 
Finnish company Polar Night Energy is original as well as 
promising.

It is a “sand coil” or an accumulator that stores wind and 
solar energy in the form of thermal energy, heating 
the sand to high temperatures. The “battery” that can 
accumulate a thermal power of 10MW guarantees safe 
and sustainable operation, since sand is an economical, 
abundant material and can be heated up to 1000 °C. 
Adequate insulation between the battery and the 
environment allows a storage period of up to a few 
months, with minimal heat loss.

Tiesitkö!
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