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BBAASSIICC  TTEENNAANNTTSS  OOFF  TTHHEE  HHEELLPP  SSYYSSTTEEMM   

WWhhaatt  iiss  tthhee  HHEELLPP  ((HHiigghh  EEffffiicciieennccyy  LLooccaall  PPrroocceessssoorr))  SSyysstteemm::  

TThhee  HHEELLPP  SSyysstteemm  iiss  tthhee  mmooddeerrnn  aanndd  bbeesstt  wwaayy  ttoo  ccoonnttrrooll  mmoottoorr  ccoossttss..    UUttiilliizziinngg  ppaatteenntteedd  SSmmaarrtt  

MMiiccrroopprroocceessssoorr  tteecchhnnoollooggyy  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  pprroovveenn  VVaarriiaabbllee  FFrreeqquueennccyy  DDrriivvee  ((VVFFDD))  tteecchhnnoollooggyy,,  

ssaavviinnggss  aarree  ttyyppiiccaallllyy  ttwwiiccee  aass  mmuucchh  aass  wwaass  pprreevviioouussllyy  ppoossssiibbllee..  

TThhee  HHEELLPP  SSyysstteemm  aallssoo  iinnccoorrppoorraatteess  tthhee  llaatteesstt  iinn  ppoowweerr  aalliiggnnmmeenntt,,  pprrootteeccttiioonn,,  aanndd  bbyyppaassss  cciirrccuuiittss..    TThhiiss  

tteeaammiinngg  ooff  tteecchhnnoollooggiieess  aalllloowwss  mmoottoorrss  ttoo  rruunn  lloonnggeerr,,  ssaaffeerr,,  wwiitthh  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  rreedduucceedd  ooppeerraattiioonnaall  

ccoossttss,,  aanndd  wwiitthhoouutt  iinntteerrrruuppttiioonn..  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ssuubbssttaannttiiaall  ssaavviinnggss  aanndd  ootthheerr  ppeerrffoorrmmaannccee  aattttrriibbuutteess,,  tthhee  HHEELLPP  SSyysstteemm  iiss  tthhee  oonnllyy  ffuullllyy  

““TTuurrnn--kkeeyy””,,  rreettrrooffiitt  ssoolluuttiioonn  ttoo  mmoottoorr  ccoonnttrrooll  ssaavviinnggss  aanndd  pprrootteeccttiioonn..    IInnssttaallllaattiioonn  ooff  tthhee  HHEELLPP  

SSyysstteemm  ttyyppiiccaallllyy  ttaakkeess  lleessss  tthhaann  aann  hhoouurr!!  

TThhee  HHEELLPP  SSyysstteemm  uusseess  tthhee  TTeecchhnnoollooggyy  ooff  tthhee  FFuuttuurree,,  ttoo  SSaavvee  EEnneerrggyy  TTooddaayy……  

HHEELLPP  SSYYSSTTEEMM   AATTTTRRIIBBUUTTEESS   

SSiiggnniiffiiccaanntt  HHVVAACC  CCoosstt  RReedduuccttiioonn::  

TThhee  HHEELLPP  SSyysstteemm  iiss  rreettrrooffiitt  eeqquuiippmmeenntt  tthhaatt  wwiillll  ssuubbssttaannttiiaallllyy  rreedduuccee  HHVVAACC  ccoossttss!!    TThhee  ppaatteenntteedd  HHEELLPP  

SSyysstteemm  tteecchhnnoollooggyy  hhaass  bbeeeenn  pprroovveenn  iinn  tthhoouussaannddss  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  iinnssttaallllaattiioonnss  ssiinnccee  22000088..  

MMoottoorrss  nnoorrmmaallllyy  ooppeerraattee  iinn  oonn//ooffff  mmooddee  aanndd  hhaavvee  nnoo  wwaayy  ttoo  ccoommppeennssaattee  ffoorr  cchhaannggiinngg  llooaaddss  aanndd  

rreeqquuiirreemmeennttss..    TThhee  nneeeedd  ffoorr  fflleexxiibbllee  mmoottoorr  ooppeerraattiioonn  wwaass  ssaattiissffiieedd  wwhheenn  tthhee  VVFFDD  wwaass  iinnttrroodduucceedd  oovveerr  

ttwweennttyy  yyeeaarrss  aaggoo..    TThhee  VVFFDD  aalllloowweedd  ffoorr  aaddjjuussttmmeennttss  ttoo  bbee  mmaaddee  iinn  tthhee  ssppeeeedd  ooff  mmoottoorrss  dduuee  ttoo  cchhaannggiinngg  

ooppeerraattiinngg  ccoonnddiittiioonnss..      UUttiilliizziinngg  tthhee  ““AAffffiinniittyy  LLaaww””,,  ((AA  sslliigghhtt  rreedduuccttiioonn  iinn  mmoottoorr  ffrreeqquueennccyy  yyiieellddeedd  

ssiiggnniiffiiccaanntt  eenneerrggyy  rreedduuccttiioonnss))  rreessuulltteedd  iinn  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  rreedduucceedd  ppoowweerr  ccoonnssuummppttiioonn..    HHeennccee,,  VVFFDDss  hhaavvee  

bbeeeenn  tthhee  pprroovveenn  aanndd  aacccceepptteedd  mmeetthhoodd  ooff  rreedduucciinngg  mmoottoorr  ccoossttss  eevveerr  ssiinnccee..  

HHoowweevveerr,,  tthhiiss  VVFFDD  tteecchhnnoollooggyy  hhaadd  aa  ffllaaww  tthhaatt  pprreevveenntteedd  ooppttiimmaall  ooppeerraattiioonn..    VVFFDDss  rreeqquuiirreedd  ssoommee  mmeetthhoodd  

ooff  lleettttiinngg  tthheemm  kknnooww  wwhhaatt  ssppeeeedd  tthheeyy  nneeeeddeedd  ttoo  rruunn..    TThhiiss  wwaass  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  ccoonnttrroollss  kknnooww  aass  eeiitthheerr  

PPIIDDss  oorr  PPLLCCss..    WWhhiillee  tthheessee  mmeetthhooddss  ccoonnttrroolllleedd  tthhee  VVFFDD  wwiitthh  ssuuffffiicciieenntt  aaccccuurraaccyy,,  tthheeyy  rreeqquuiirreedd  ssoommee  

lleevveell  ooff  sseett--uupp  aanndd  pprrooggrraammmmiinngg..    TThheessee  ooppeerraattiioonnss  wweerree  aann  aaddddeedd  eexxppeennssee  aanndd  sseevveerreellyy  lliimmiitteedd  tthhee  

fflleexxiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ccoonnttrroollss  ssyysstteemm..    EEvveerryy  ttiimmee  tthhee  mmoottoorr  rreeqquuiirreemmeennttss  oorr  ooppeerraattiioonnaall  ppaarraammeetteerrss  cchhaannggeedd,,  

aa  nneeww  ““PPrrooggrraamm””  nneeeeddeedd  ttoo  bbee  wwrriitttteenn  aanndd  iinnccoorrppoorraatteedd..    SSiinnccee  tthheessee  ccoonnttrrooll  mmeetthhooddss  rreelliieedd  oonn  ffiinniittee  

((LLiimmiitteedd))  ppaarraammeetteerrss,,  tthhee  rreessoolluuttiioonn  ooff  tthhee  mmoottoorr  ssppeeeedd  wwaass  aallssoo  ccoommpprroommiisseedd..  

AAllll  ooff  tthheessee  lliimmiittaattiioonnss  aanndd  ddeeffiicciieenncciieess  wweerree  eelliimmiinnaatteedd  wwiitthh  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  rreeffiinneemmeenntt  ooff  tthhee  

SSmmaarrtt  MMiiccrroopprroocceessssoorr..      TThhee  HHEELLPP  SSyysstteemm  tteecchhnnoollooggyy  ddiidd  nnoott  ddeeppeenndd  oonn  sseett  ppaarraammeetteerrss  aanndd  ffiinniittee  

ccoonnddiittiioonnss..    BByy  uuttiilliizziinngg  aann  aaddvvaanncceedd  AAllggoorriitthhmm,,  tthheerree  wwaass  nnoo  lloonnggeerr  aannyy  nneeeedd  ttoo  sseett  ooppeerraattiioonnaall  

ppaarraammeetteerrss..    TThhiiss  AAllggoorriitthhmm  uusseess  ““FFuuzzzzyy--llooggiicc””  aanndd  sstteepplleessss  ccoonnttrroollss  ttoo  aaddjjuusstt  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  VVFFDD  

wwiitthh  aann  iinnffiinniittee  aammoouunntt  ooff  aaddjjuussttaabbiilliittyy..    TThhiiss  rraappiidd  rreeaaccttiioonn  ttoo  mmoottoorr  ccoonnddiittiioonnss  uuttiilliizzeedd  bbyy  tthhee  HHEELLPP  

SSyysstteemm  iiss  wwhhaatt  aalllloowwss  yyoouu  ttoo  ooppttiimmiizzee  tthhee  wwaayy  yyoouurr  mmoottoorrss  ooppeerraattee..  

TThhee  TTeecchhnnoollooggyy  CCoonnssoorrttiiuumm,,  LLttdd..  iiss  tthhee  eexxcclluussiivvee  ddoommeessttiicc  ssoouurrccee  ooff  tthhee  HHEELLPP  SSyysstteemm  tteecchhnnoollooggyy..  
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HHEELLPP  SSYYSSTTEEMM   AANNAALLOOGGIIEESS   

HHooww  tthhee  HHEELLPP  SSyysstteemm  ooppeerraatteess::  

PPiiccttuurree  ttrryyiinngg  ttoo  ooppeerraattee  yyoouurr  ccaarr  bbyy  ttuurrnniinngg  tthhee  mmoottoorr  oonn  &&  ooffff  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  hhiigghhwwaayy  ssppeeeedd..    TThhiiss  iiss  

bbaassiiccaallllyy  hhooww  aallll  mmoottoorrss  wwoorrkk,,  ssiimmppllyy  oonn  aanndd  ooffff..    TThhiiss  iiss  nnoott  tthhee  mmoosstt  eeffffiicciieenntt  wwaayy  ttoo  ooppeerraattee  aannyy  

eeqquuiippmmeenntt..  

BByy  aaddddiinngg  aa  ““GGaass--ppeeddaall””  ttoo  aaddjjuusstt  mmoottoorr  ssppeeeedd,,  yyoouu  ccoouulldd  ccoonnttrrooll  hhooww  ffaasstt,,  oorr  ssllooww  yyoouu  ddrroovvee  yyoouurr  ccaarr..    

TThhiiss  rreeffiinneemmeenntt  ggrreeaattllyy  iimmpprroovveedd  ooppeerraattiioonn,,  ffuueell  eeccoonnoommyy,,  aanndd  ppaasssseennggeerr  ccoommffoorrtt..    TThhiiss  iiss  wwhhaatt  tthhee  

iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  VVFFDDss  mmeeaanntt  ttoo  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  mmoottoorrss..    UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  tthhiiss  ssyysstteemm  ssttiillll  rreeqquuiirreedd  ccoonnssttaanntt  

iinnppuutt  ffrroomm  yyoouu  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  pprrooppeerr  ssppeeeedd  aanndd  ooppeerraattiioonn  ffoorr  aa  mmuullttiittuuddee  ooff  ccoonnddiittiioonnss..    SSoommeettiimmeess  tthhiiss  

wwoouulldd  lleeaadd  ttoo  eexxcceeeeddiinngg  tthhee  ssppeeeedd  rreeqquuiirreedd  ffoorr  ssaaffee  ooppeerraattiioonn,,  aanndd  lleedd  ttoo  aaddddiittiioonnaall  ““OOppeerraattiioonnaall  

pprroobblleemmss””!!  

TThheerreeffoorree,,  aa  mmeetthhoodd  wwaass  nneeeeddeedd  ttoo  iimmpprroovvee  ooppeerraattiioonn;;  iitt  iiss  ccaalllleedd  ““CCrruuiissee  CCoonnttrrooll””..    TThhiinnkk  ooff  tthhee  HHEELLPP  

SSyysstteemm  aass  ccrruuiissee  ccoonnttrrooll  ffoorr  yyoouurr  eelleeccttrriicc  mmoottoorrss..    TThheerree  iiss  nnoo  lloonnggeerr  aannyy  nneeeedd  ttoo  ““PPrreessss--oonn--tthhee--ggaass--ppeeddaall””  

iinn  oorrddeerr  ttoo  ooppeerraattee  yyoouurr  mmoottoorr  aatt  vvaarryyiinngg  ssppeeeedd..    WWiitthh  tthhee  HHEELLPP  SSyysstteemm  aallll  ooff  tthhee  ooppeerraattiioonn  ppaarraammeetteerrss  ooff  

tthhee  mmoottoorr  aarree  ccoonnttrroolllleedd  bbyy  tthhee  AAllggoorriitthhmm  ccoonnttrroolllleedd  SSmmaarrtt  MMiiccrroopprroocceessssoorr..    TThhee  HHEELLPP  SSyysstteemm  

ccoonnssttaannttllyy  aaddjjuussttss  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  yyoouurr  mmoottoorr  ttoo  ccoommppeennssaattee  ffoorr  cchhaannggiinngg  ccoonnddiittiioonnss..    LLiikkeewwiissee,,  yyoouu  ddoo  

nnoott  nneeeedd  ttoo  rreellyy  oonn  aannttiiqquuaatteedd  mmeetthhooddss  ttoo  ccoonnttrrooll  tthhee  rreessuullttss..  

SSeeccoonndd  AAnnaallooggyy::  

TThhiinnkk  ooff  tthhee  HHEELLPP  SSyysstteemm  aass  aann  aauuttoommaatteedd  ““DDiimmmmeerr  sswwiittcchh””  ffoorr  yyoouurr  eelleeccttrriicc  mmoottoorrss!!    YYoouu  nnoo  lloonnggeerr  

nneeeedd  ttoo  ooppeerraattee  mmoottoorrss  aass  ssiimmppllyy  oonn  oorr  ooffff,,  tthhee  HHEELLPP  SSyysstteemm  wwiillll  nnooww  aauuttoommaattiiccaallllyy  aaddjjuusstt  ooppeerraattiioonn  

bbaasseedd  oonn  nneeeeddss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss..  

TTHHEE  HHEELLPP  SSYYSSTTEEMM  IINN  HHVVAACC  EEQQUUIIPPMMEENNTT   

HHVVAACC  OOppeerraattiioonn  ooff  tthhee  HHEELLPP  SSyysstteemm::  

PPrriioorr  ttoo  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  tthhee  HHEELLPP  SSyysstteemm,,  HHVVAACC  ssyysstteemmss  wweerree  nnoott  ggoooodd  ccaannddiiddaatteess  ffoorr  VVFFDD  

tteecchhnnoollooggyy..    TThheessee  aapppplliiccaattiioonnss  nneeeeddeedd  ggrreeaatteerr  rreessppoonnssee  aanndd  aaddjjuussttaabbiilliittyy  tthhaann  tthhee  ssttaannddaarrdd  PPIIDD//PPLLCC  

ccoonnttrroollss  wweerree  ccaappaabbllee  ooff  pprroovviiddiinngg..      AAddddiittiioonnaallllyy,,  PPIIDD//PPLLCC  ccoonnttrroollss  rreeqquuiirreedd  tthhee  aaddddeedd  ccoosstt  ooff  aa  ccoonnttrrooll  

pprrooggrraamm..    TThhee  HHEELLPP  SSyysstteemm’’ss  SSmmaarrtt  MMiiccrroopprroocceessssoorr//AAllggoorriitthhmm  ssoollvveedd  tthheessee  pprroobblleemmss  wwiitthh  iinnssttaanntt,,  

iinnffiinniittee,,  aanndd  aauuttoommaattiicc  aaddjjuussttmmeenntt  ccaappaabbiilliittyy..  

AAllll  ttyyppeess  ooff  HHVVAACC  ssyysstteemmss  wwiillll  bbeenneeffiitt  ffrroomm  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  TThhee  HHEELLPP  SSyysstteemm  tteecchhnnoollooggyy..    IInn  

aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ssiiggnniiffiiccaanntt  aammoouunntt  ooff  eenneerrggyy  tthhaatt  wwiillll  bbee  ssaavveedd,,  tthhee  HHEELLPP  SSyysstteemm  wwiillll  aallssoo  ddrraammaattiiccaallllyy  

iimmpprroovvee  tthhee  ccoommffoorrtt  lleevveell  ooff  tthhee  ““CCoonnddiittiioonneedd””  ssppaaccee..      BByy  kkeeeeppiinngg  aaiirr  mmoovviinngg  oovveerr  tthhee  aaccttiivvee  ccoooolliinngg  

ccooiillss,,  aa  mmuucchh  ggrreeaatteerr  aammoouunntt  ooff  hhuummiiddiittyy  iiss  rreemmoovveedd  ffrroomm  tthhee  aaiirr..    TThhiiss  pprroodduucceess  aa  mmuucchh  mmoorree  ssttaabbllee  

eennvviirroonnmmeenntt  wwiitthhoouutt  tthhee  hhoott//ccoolldd  tteemmppeerraattuurree  fflluuccttuuaattiioonnss  pprreevvaalleenntt  iinn  ssttaannddaarrdd  HHVVAACC  ssyysstteemmss..  

BByy  rreedduucciinngg  tthhee  ssppeeeedd  ooff  yyoouurr  mmoottoorr,,  aass  wweellll  aass  tthhee  aammoouunntt  ooff  ccyycclleess  iinn  yyoouurr  HHVVAACC  SSyysstteemm,,  eeqquuiippmmeenntt  

lliiffee  iiss  ssuubbssttaannttiiaallllyy  iinnccrreeaasseedd,,  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  iiss  ddrraassttiiccaallllyy  rreedduucceedd..    BBootthh  ooff  tthheessee  aattttrriibbuutteess  ggrreeaattllyy  

rreedduuccee  oovveerraallll  ffaacciilliittyy  ccoossttss  aanndd  aarree  aann  aaddddeedd  bbeenneeffiitt  ttoo  tthhee  HHEELLPP  SSyysstteemm..  
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AADDVVAANNTTAAGGEESS  OOFF  TTHHEE  HHEELLPP  SSYYSSTTEEMM   

AAddvvaannttaaggeess  ooff  tthhee  HHEELLPP  SSyysstteemm::  

  WWiitthh  aaddvvaanncceedd  MMiiccrroopprroocceessssoorr  tteecchhnnoollooggyy,,  tthhee  HHEELLPP  SSyysstteemm  iiss  PPrroovveenn  ttoo  bbee  ttwwiiccee  aass  eeffffiicciieenntt  aass  

eexxiissttiinngg  mmoottoorr  ccoonnttrrooll  tteecchhnnoollooggiieess..  

  TThhee  HHEELLPP  SSyysstteemm  iiss  aa  ““TTuurrnn--kkeeyy””  ccoonnttrrooll  ppaanneell  aanndd  ddooeess  nnoott  rreeqquuiirree  aannyy  pprrooggrraammmmiinngg;;  ttoottaall  

iinnssttaallllaattiioonn  iiss  aaccccoommpplliisshheedd  iinn  lleessss  tthhaann  aann  hhoouurr..  

  SSppeecciiaall  pprrootteeccttiioonn  ddeevviicceess  iinn  tthhee  HHEELLPP  SSyysstteemm  aassssuurree  tthhaatt  eexxiissttiinngg  ((NNoonn--VVFFDD))  mmoottoorrss  aarree  nnoott  hhaarrmmeedd..  

  DDuuaall  bbyyppaassss  cciirrccuuiittss  aarree  iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  tthhee  HHEELLPP  SSyysstteemm  ttoo  pprrootteecctt  yyoouurr  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  iinnssuurree  tthhaatt  

tthhee  mmoottoorr  rreemmaaiinnss  uunniinntteerrrruupptteedd  aanndd  iinn  ccoonnssttaanntt  ooppeerraattiioonn..  

oo  TThhee  ffiirrsstt  bbyyppaassss  cciirrccuuiitt  pprrootteeccttss  yyoouurr  eeqquuiippmmeenntt  ffrroomm  aabbnnoorrmmaall  ppoowweerr  ccoonnddiittiioonnss  ssuucchh  aass  

““SSiinnggllee--pphhaassee””  eevveennttss..    TThhiiss  pprrootteeccttiioonn  sshhuuttss  ddoowwnn  yyoouurr  eeqquuiippmmeenntt  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  tthhiiss  aabbnnoorrmmaall  

ppoowweerr  ssuuppppllyy..    TThhiiss  sshhuuttddoowwnn  wwiillll  pprrootteecctt  yyoouurr  ssyysstteemm  ffrroomm  aannyy  ddaammaaggee  uunnttiill  tthhee  ppoowweerr  ssuuppppllyy  iiss  

rreeeessttaabblliisshheedd..  

oo  TThhee  sseeccoonndd  bbyyppaassss  cciirrccuuiitt  iinnssuurreess  tthhaatt  yyoouurr  eeqquuiippmmeenntt  rreemmaaiinnss  iinn  ooppeerraattiioonn  eevveenn  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  

aann  aabbnnoorrmmaall  ssyysstteemm  ooccccuurrrreennccee..    TThhiiss  bbyyppaassss  wwiillll  rreevveerrtt  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  tthhee  ssaammee  mmooddee  ooff  ooppeerraattiioonn  

bbeeffoorree  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  tthhee  HHEELLPP  SSyysstteemm..    TThhiiss  wwiillll  aassssuurree  tthhaatt  yyoouurr  HHVVAACC  oorr  ootthheerr  eeqquuiippmmeenntt  wwiillll  

ccoonnttiinnuuee  ttoo  ooppeerraattee  nnoo  mmaatttteerr  wwhhaatt  hhaass  ooccccuurrrreedd..  

  TThhee  PPaatteenntteedd  SSmmaarrtt  MMiiccrroopprroocceessssoorr//AAllggoorriitthhmm  tteecchhnnoollooggyy  iiss  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhaatt  bbeeiinngg  ccuurrrreennttllyy  uusseedd  iinn  

pprreemmiiuumm  HHVVAACC  ssyysstteemmss  ooffffeerreedd  bbyy  mmaannyy  mmaajjoorr  mmaannuuffaaccttuurreerrss..    HHoowweevveerr,,  tthhee  HHEELLPP  SSyysstteemm  ddooeess  nnoott  

rreeqquuiirree  rreeppllaacciinngg  oorr  mmooddiiffyyiinngg  aannyy  ooff  yyoouurr  eexxiissttiinngg  eeqquuiippmmeenntt..  

  TThhee  HHEELLPP  SSyysstteemm  iiss  tthhee  oonnllyy  LLooccaall  aanndd  RReettrrooffiitt  mmoottoorr  ccoonnttrrooll  ssyysstteemm  aavvaaiillaabbllee  ttooddaayy  tthhaatt  ddooeess  nnoott  

rreeppllaaccee  aannyy  eexxiissttiinngg  mmoottoorrss  oorr  ootthheerr  ccoommppoonneennttss..    LLooccaall  ccoonnttrrooll  aalllloowwss  ffoorr  ggrreeaatteerr  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  

rreessppoonnssee  ttoo  vvaarryyiinngg  ccoonnddiittiioonnss..    TThhee  HHEELLPP  SSyysstteemm  ccaann  aallssoo  bbee  uusseedd  oonn  mmaannyy  bbrraannddss  ooff  eeqquuiippmmeenntt,,  

rreeggaarrddlleessss  ooff  mmaannuuffaaccttuurreerr..    NNoo  ootthheerr  ccoommppaarraattiivvee  rreettrrooffiitt  eeqquuiippmmeenntt  iiss  aavvaaiillaabbllee..  

IIDDEEAALL  HHEELLPP  SSYYSSTTEEMM   AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS   

IIddeeaall  HHVVAACC  aanndd  ootthheerr  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  tthhee  HHEELLPP  SSyysstteemm::    

  AAiirr--HHaannddlleerr  BBlloowweerr  FFaannss  ((VVAAVV  SSyysstteemmss)),,  

  CChhiilllleerr  PPuummppss  

  CCoooolliinngg  TToowweerr  PPrriimmaarryy  aanndd  SSeeccoonnddaarryy  PPuummppss  

  HHVVAACC  &&  HHVVAACC--RR  CCoommpprreessssoorrss  

  CCoooolliinngg  TToowweerr  FFaannss  

  BBooiilleerr  FFeeeedd--WWaatteerr  PPuummppss,,  

  AAnnyy  33--pphhaassee  mmoottoorr  wwiitthh  aa  vvaarryyiinngg  llooaadd..  

Ready Technology for Immediate Savings…   
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CCAAPPAABBIILLIITTYY  SSTTAATTEEMMEENNTT  

ii nn   dd ee pp tt hh   

HELP System Operation   

TThhee  TTeecchhnnoollooggyy  CCoonnssoorrttiiuumm,,  LLttdd..
  

MMrr..  RRoonn  HHooffffmmaann,,  PPrreessiiddeenntt  

((886644))  227777--11664455  ((OO))  

((886644))  888844--99774499  ((MM))  

RRoonnhhooffffmmaann@@TThheeTTeecchhnnoollooggyyCCoonnssoorrttiiuumm..ccoomm  
  

CCEERRTTIIFFIIEEDD  HHEELLPP  SSYYSSTTEEMM  TTEESSTTIINNGG   

AAccttuuaall  HHEELLPP  SSyysstteemm  TTeessttiinngg::  

  

CCeerrttiiffiieedd  tteesstt  ccoonndduucctteedd  oonn  CCaarrrriieerr  1100--TToonn  HHVVAACC  eeqquuiippmmeenntt  

  

CCeerrttiiffiieedd  tteesstt  ccoonndduucctteedd  oonn  TTrraannee  1100--TToonn  HHVVAACC  eeqquuiippmmeenntt  iinn  ccoonnssttaanntt  ooppeerraattiioonn  

TThhiiss  tteesstt  pprroovveess  tthhaatt  tthhee  HHEELLPP  SSyysstteemm  pprroovviiddeedd  iimmmmeeddiiaattee  aanndd  ssiiggnniiffiiccaanntt  eenneerrggyy  rreedduuccttiioonnss  dduurriinngg  wwaarrmmeerr,,  

aafftteerrnnoooonn  ccoonnddiittiioonnss..    PPoowweerr  ccoonnddiittiioonniinngg  ooff  tthhee  HHEELLPP  SSyysstteemm  iiss  pprroovveenn  bbyy  tthhee  ccoommbbiinniinngg  ooff  tthhee  AAppppaarreenntt  

aanndd  AAccttiivvee  PPoowweerr  rreeaaddiinnggss,,  aass  wweellll  aass  ssuubbssttaannttiiaall  oovveerraallll  ccoonnssuummppttiioonn  rreeaaddiinnggss..    TThhee  tteemmppeerraattuurree  aanndd  

ssttaabbiilliittyy  ooff  tthhee  ccoonnddiittiioonneedd  ssppaaccee  aaccttuuaallllyy  iimmpprroovveedd  dduurriinngg  HHEELLPP  SSyysstteemm  ooppeerraattiioonn!!  

Typical ROI of ~24 Months…   
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