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Energy efficiency is finally a common sense term. Nowadays almost everyone knows that using energy more efficiently
saves money, reduces the emissions of greenhouse gasses and lowers dependence on imported fossil fuels. We are
living in a fossil age at the peak of its strength. Competition for securing resources for fuelling economic development is
increasing, price of fuels will increase while availability of would gradually decline. Small nations will be first to suffer if
caught unprepared in the midst of the struggle for resources among the large players. Here it is where energy efficiency
has a potential to lead toward the natural next step - transition away from imported fossil fuels! Someone said that the
only thing more harmful then fossil fuel is fossilized thinking. It is our sincere hope that some of chapters in this book will
influence you to take a fresh look at the transition to low carbon economy and the role that energy efficiency can play in
that process.
A comprehensive review of the theory and practice for designing, operating, and optimizing electric distribution systems,
revised and updated Now in its second edition, Electric Distribution Systems has been revised and updated and
continues to provide a two-tiered approach for designing, installing, and managing effective and efficient electric
distribution systems. With an emphasis on both the practical and theoretical approaches, the text is a guide to the
underlying theory and concepts and provides a resource for applying that knowledge to problem solving. The
authors—noted experts in the field—explain the analytical tools and techniques essential for designing and operating
electric distribution systems. In addition, the authors reinforce the theories and practical information presented with realworld examples as well as hundreds of clear illustrations and photos. This essential resource contains the information
needed to design electric distribution systems that meet the requirements of specific loads, cities, and zones. The
authors also show how to recognize and quickly respond to problems that may occur during system operations, as well
as revealing how to improve the performance of electric distribution systems with effective system automation and
monitoring. This updated edition: • Contains new information about recent developments in the field particularly in regard
to renewable energy generation • Clarifies the perspective of various aspects relating to protection schemes and
accompanying equipment • Includes illustrative descriptions of a variety of distributed energy sources and their
integration with distribution systems • Explains the intermittent nature of renewable energy sources, various types of
energy storage systems and the role they play to improve power quality, stability, and reliability Written for engineers in
electric utilities, regulators, and consultants working with electric distribution systems planning and projects, the second
edition of Electric Distribution Systems offers an updated text to both the theoretical underpinnings and practical
applications of electrical distribution systems.
Over the last century, energy storage systems (ESSs) have continued to evolve and adapt to changing energy
requirements and technological advances. Energy Storage in Power Systems describes the essential principles needed
to understand the role of ESSs in modern electrical power systems, highlighting their application for the grid integration of
renewable-based generation. Key features: Defines the basis of electrical power systems, characterized by a high and
increasing penetration of renewable-based generation. Describes the fundamentals, main characteristics and
components of energy storage technologies, with an emphasis on electrical energy storage types. Contains real
examples depicting the application of energy storage systems in the power system. Features case studies with and
without solutions on modelling, simulation and optimization techniques. Although primarily targeted at researchers and
senior graduate students, Energy Storage in Power Systems is also highly useful to scientists and engineers wanting to
gain an introduction to the field of energy storage and more specifically its application to modern power systems.
De Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk naar het zelfstandig gymnasium.
Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend is. Haar klasgenoten zitten op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en
hebben belachelijke namen als Jojanneke en Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu vrienden
noemt? En wat moet ze doen met die ene klasgenoot die vastberaden is haar het leven zuur te maken? Sandra vecht
voor een plek in een wereld waarin oude regels niet meer gelden en nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym
is een briljant en schrijnend verhaal over de multiculturele kramp van Nederland, eindelijk eens van binnenuit en met
ongelooflijk veel humor beschreven door een van Nederlands meest getalenteerde schrijvers. Karin Amatmoekrim
publiceerde eerder drie romans, die allemaal lovend werden ontvangen door de pers. Voor haar laatste roman Titus
(2009) won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor nrc.next, De Groene Amsterdammer en
de Volkskrant. 'Amatmoekrim schrijft direct, precies en dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid
prikkelen.' de volkskrant
Een bundeling van de leukste, ontroerendste, grappigste en stoutste verhaaltjes en gedichtjes uit Het grote boek voor de
kleintjes, Het grote boek voor de kleuters, Het grote Pietertje Pet boek, Het grote dierenverhalenboek en Versjes en
liedjes voor de kleintjes. De bekende figuurtjes maken van alles mee: ze gaan kamperen of logeren, lopen weg of ruimen
op, willen geld verdienen of schoonmaken, en zijn jarig of ziek. Ieder verhaaltje of gedichtje is een feest van herkenning
voor jonge kinderen. Een heerlijk boek om – thuis of in de klas – elke dag uit voor te lezen!
The interstate integration of power grids provides multiple advantages concerning operation security, integration of
renewable energy as well as energy trading. Due to these facts grid interconnections, such as ENTSO-E in Continental
Europe, expand continually since its establishment. Due to the increasing scale and distance of interconnected power
systems as well as an increasing number of countries involved with increasing complexity of operation, comprehensive
R&D and innovations are urgently required to assure reliable and efficient operation of power systems. In this book new
tools and methods are presented for monitoring, control and protection of large scale power systems. These tools and
methods consider Smart Grid technologies based on wide area data exchange in combination with modern measurement
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devices, such as PMUs and advanced network controllers such as FACTS and HVDC systems. Within this topic the
impact and reliability of different communication technologies play a key role. The material of this book is based on final
results from the international research project ICOEUR “Intelligent Coordination of Operation and Emergency Control of
EU and Russian Power Grids”, supported by the European Commission and the Russian Federal Agency of Science and
Innovation. This book provides a great value for professional power system engineers as well as for students interested
in topics related to large scale power system monitoring, control, protection and operation.
Beschouwing over het huwelijk, in 401 geschreven door de beroemde kerkvader, tevens bisschop van Hippo (354-430).
Grady is als kind bij zijn moeder weggehaald en verkocht aan een slavenhandelaar. Hij groeit in slavernij op tot een verbitterde jongeman vol
haat tegen de blanken. Kitty heeft haar eigen ouders nauwelijks gekend. Zij woont als slavin bij Missy Claire, een veeleisende jonge vrouw
die haar slecht behandelt. Kitty probeert problemen te vermijden door onderdanig en gehoorzaam te zijn. Wanneer Grady s baas Missy
Claire het hof maakt, leren Grady en Kitty elkaar kennen en Kitty is al snel hopeloos verliefd. Dan breekt de Burgeroorlog uit. Grady ziet zijn
kans schoon om te vluchten, zijn vrijheid te herwinnen en zich te wreken voor het onrecht dat hem is aangedaan. Kitty is bang om te
vluchten. Ze heeft nog nooit zelf een beslissing genomen, en nu staat ze voor de meest ingrijpende keuze van haar leven. Blijft ze bij Missy
Claire, in de relatieve veiligheid van de slavernij? Of grijpt ze haar kans op vrijheid en op geluk met Grady, met alle risico s van dien? Ook
Grady moet een keuze maken. Want uiteindelijk is er maar één weg die hem werkelijk naar de vrijheid zal leiden.
Vols. for 1970-71 includes manufacturers' catalogs.

Studie- en trainingsboek voor leidinggevenden en personeelsfunctionarissen om medewerkers leiding te geven en te
motiveren.
This basic source for identification of U.S. manufacturers is arranged by product in a large multi-volume set. Includes:
Products & services, Company profiles and Catalog file.
Energy EfficiencyA Bridge to Low Carbon EconomyBoD – Books on Demand
In Materiaalkunde komen alle belangrijke materialen die toegepast worden in werktuigbouwkundige constructies aan de orde,
zoals metalen, kunststoffen en keramiek. Per materiaalgroep behandelen de auteurs: · de belangrijkste eigenschappen; · de
manier van verwerking; · de beperkingen; · de belangrijkste keuzeaspecten met betrekking tot constructies; · de manier van
specificatie in een technische tekening of een ontwerp. De eerste editie van Materiaalkunde verscheen alweer dertig jaar geleden.
In de tussentijd is het voortdurend aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en het mag dan ook met recht een klassieker
genoemd worden.
Voor de fans van Bridgerton Aanstellerige, opgedirkte wichten, met wie geen verstandig woord te wisselen valt. Voor de
debutantes op de Londense societybals heeft landgoedeigenaar Jack Lester geen goed woord over. Wat alleen niemand weet, is
dat hij straatarm is en dringend met een van die `wichten' moet trouwen om het familielandgoed te kunnen behouden. Als hij
tijdens een bal aan de lieftallige Sophie Winterton wordt voorgesteld, kan hij dan ook zijn geluk niet op... Dit seizoen moet Sophie
haar balboekje zo vol mogelijk zien te krijgen. Ze is al tweeëntwintig, dus het is hoog tijd dat ze trouwt. De perfect geklede, lange
donkere man die tijdens een bedwelmende wals onverhoeds haar hart steelt, komt helaas niet in aanmerking. Ze kent namelijk
zijn geheim en weet dat zij als arm plattelandsmeisje niets voor hem kan betekenen... Dit verhaal is eerder verschenen
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