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APRESENTAÇÃO

d

A tecnologia NPE é o resultado de 20 anos de Pesquisa e Desenvolvimento para a
produção da eletricidade através da utilização de um método altamente eficiente, de baixo
custo e que não produz poluição ambiental.
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NPE é uma tecnologia para a produção de energia e a redução da poluição ambiental que
atualmente é o maior problema.
Desenvolvida pela sociedade New Power Energy kft, 1113 Budapeste, Bartόk Bèla út 96,
Hungria
A sociedade New Power Energy Kft vende esta tecnologia para potenciais compradores
interessados e capazes de colocá-la no mercado.
O presente documento fornece informações gerais sobre essa tecnologia desenvolvida. Os
potenciais compradores seriamente interessados podem pedir mais informações, assim
como uma demonstração do protótipo em operação com tecnologia NPE.
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Para visualizar os vídeos dos testes realizados do protótipo com tecnologia NPE, visite:
WWW.NEWPOWERENERGY.COM
A New Power Energy Kft especifica que todas as informações dadas nestes documentos
são provenientes de uma série de provas e testes realizados em um período de seis anos.
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A TECNOLOGIA NPE
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NPE Tech:
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Especifica-se que a tecnologia NPE é baseada em um know-how secreto que não pode ser
revelado nesse documento.

-

é modulável para oferecer soluções aos diversos mercados.

-

pode ser utilizada para construir uma central em MW

-

pode servir tanto a clientes residenciais (ex: 220V 50/60Hz) como industriais (ex.:
380V 50/60Hz).

pode gerar energia elétrica a preços mais baixos do que outras tecnologias

-

tem emissões zero de CO2

-

não gera radiações eletromagnéticas ionizantes.

-

não gera radiações nucleares.

-

é baseada em componentes e materiais de fácil acesso.

-

pode alimentar uma turbina a vapor como efeito secundário do seu próprio

R

-

processo, reduzindo assim ulteriormente os custos operativos.

A New Power Energy Kft informa que o protótipo em função da NPE Tech é capaz de
produzir uma potência máxima de 7,5 kW de energia elétrica, e é possível visualizá-lo no
showroom situado no norte da Itália.
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A SOCIEDADE NEW POWER ENERGY KFT
A New Power Energy kft, com esse documento quer fornecer informações acerca das
aplicações e dos possíveis lucros resultantes da tecnologia NPE. Estas aplicações podem
variar de acordo com as escolhas estratégicas de mercado por parte dos compradores
potencias.
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O protótipo NPE é um equipamento de altíssima eficiência energética com a caraterística
fundamental de produzir energia elétrica a baixíssimo custo, sem emissões poluentes de
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CO2, sem emissões poluentes de radiações eletromagnéticas e sem emissões poluentes
de radiações nucleares. Com NPE Tech, será possível construir a primeira central em MW
com poluição zero emissões.

A tecnologia NPE utiliza um particular processo, baseado em várias reações químicofísicas, visando tornar a COMBUSTÃO não poluente. As matérias-primas utilizadas no
processo químico-físico podem ser regeneradas e reutilizadas. Esta tecnologia surgiu da
combinação de vários componentes já protegidos por patentes e combinados de forma a
obter um procedimento completamente inovador que leva a considerar esta tecnologia uma
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DESCOBERTA.

A tecnologia NPE é capaz de chegar à poluição zero em todos os setores industriais já
presentes no mercado fazendo com que as chaminés não poluam.

Também será possível, com um adequado estudo setorial específico, tornar a
COMBUSTÃO dos automóveis não poluente de modo que mesmo as emissões geradas
pelos veículos estarão próximas do zero. Tal aplicação preservará a economia mundial do
petróleo, de modo a evitar o desarranjo global no setor do transporte e a limitar também o
efeito estufa global.
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OPORTUNIDADES DE LUCRO
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Um estudo realizado pela New Power Energy kft estima que um MW/hora de eletricidade
produzido utilizando NPE Tech teria um custo de cerca de € 12,50 o que equivale a €
0.0125/kW/h.
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Existe então uma importante oportunidade de lucro para o comprador.

Custo médio da energia fornecida pelos vários gestores
Custo da energia produzida por NPE

= 0,25 € - kW/h

= 0,0125 € - kW/h

------------------------------------------------------------------------------
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Custo médio diário vários gestores
Custo médio diário NPE

(15 horas de utilização) -€ 3,75

(15 horas de utilização) -€ 0,18
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PATENTE

A tecnologia New Power Energy utiliza um particular processo, baseado em várias reações
químico-físicas, visando tornar a COMBUSTÃO não poluente; o processo não gera
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resíduos poluentes e além disso permite reutilizar as várias matérias-primas.
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Esta tecnologia utiliza componentes já protegidos por patentes e fáceis de encontrar em
todo o mundo. Estes componentes já existentes foram combinados de forma a obter um
procedimento totalmente inovador que leva a considerar esta tecnologia uma
DESCOBERTA.

Tratando-se de DESCOBERTA obtida por reações químico-físicas e não de INVENÇÃO, a
tecnologia não tem patente. A New Power Energy kft pretende entrar em acordo com os
potenciais compradores sobre a estratégia a ser adotada para uma eventual patente.
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A tecnologia NPE atualmente está coberta por segredo industrial.
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PRÓXIMOS PASSOS
New Power Energy kft aceitará ofertas por parte de órgãos governamentais, empresas do
setor privado e também de indivíduos que tenham os meios para adquirir e tirar proveito
dessa tecnologia.

Gianni Soglia
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E-mail: info@newpowerenergy.com
PEC-mail: newpowerenergy@mypec.eu
Tel. Escritório: +39 0535 52252 (show room Itália)
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Para mais informações sobre a “NPE TECH”, entre em contato com:
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