
















Konwersja energii w środowiskach z surowymi ograniczeniami

STATKI MORSKIE

Inwerter PHASYS 
DC/AC

Prostownik SHARYS IP Zasilacze UPS i inne 
rozwiązania niestandardowe

Twoja energia, nasza 
wiedza i doświadczenie

DIRIS BCMS 720 
system do 
monitorowania 
wielu odpływów

ATyS — automatyczne 
i zdalnie sterowane 
przełączniki

Wyzwania, jakie stawia konieczność zapewnienia 
dostępności i wydajności energetycznej

CENTRA PRZETWARZANIA DANYCH

Zasilacz UPS Green Power 2.0 
i statyczny system 
przełączania zasilania STATYS

Zasilacz UPS 
DELPHYS MX

Układ ATS by-pass Miernik parametrów 
sieci DIRIS A (PMD)

Zapewnianie bezprzerwowego funkcjonowania instalacji

TRANSPORT

Elementy do budowy 
szaf rozdziału energii

Gwarancja konkurencyjności Twojego zakładu

PRZEMYSŁ

VERTELIS SUITE pakiet 
oprogramowania do 
zarządzania gospodarką 
energetyczną

Zasilacz UPS 
MASTERYS IP+ do 
pracy w trudnych 
warunkach 
środowiskowych

COSYS PFC (automatyczna 
bateria kondensatorów)

Zmniejszanie rachunków za energię, zwiększanie niezależności energetycznej

BUDYNKI INTELIGENTNE

Pakiet oprogramowania 
VERTELIS SUITE do 
zarządzania gospodarką 
energetyczną

Liczniki energii COUNTIS E 
i mierniki parametrów sieci 
DIRIS A (PMD)

Inwerter 
SUNSYS PV

Konwersja 
i magayznowanie 
energii SUNSYS PCS2

ATyS — automatyczne 
i zdalnie sterowane 
przełączniki

Hybrydowy system 
zasilania SUNSYS HPS

SIRCO PV rozłączniki 
izolacyjne do aplikacji 
fotowoltaicznych

Gwarancja wydajności, bezpieczeństwa i trwałości obiektów instalacji fotowoltaicznych

ENERGIA ODNAWIALNA

SUNSYS PCS2 
system konwersji 
i magazynowania energii

Rozdzielnica do 
łączenia stringów paneli 
fotowoltaicznych

Zapewniamy sterowanie instalacji o wysokich wymaganiach w zakresie 
bezpieczeństwa oraz instalacji z ograniczeniami sejsmicznymi 

ELEKTROWNIE

Inwertery 
DC/AC serii 
PHASYS

Prostowniki 
SHARYS IP

Zasilacze UPS i 
inne rozwiązania 
niestandardowe

Obudowy z rozłącznikami 
bezpiecznikowymi do środowisk 
normalnych i zagrozonych wybuchem

Pomoc w spełnieniu wymogów energetycznych

PUBLICZNE SIEĆ ROZDZIELCZE I SIECI INTELIGENTNE

SUNSYS PCS2 
system konwersji 
i magazynowania 
energii

Rozdzielnica nn do 
stacji transformatorowej 
z miernikiem DIRIS

Rozdzielnica 
potrzeb własnych 
z przełącznikiem ATYS

Rozłączniki izolacyjne 
SIRCO i SIDER

Mierniki parametrów 
sieci DIRIS A (PMD) i 
przekładniki prądowe 
klasy 0.2S

Gwarancja ciągłego działania fi rmy i bezpieczeństwa gości

CENTRA HANDLOWE

VERTELIS SUITE 
pakiet do zarządzania 
gospodarką 
energetyczną

Liczniki energii 
i koncentratory 
impulsów 
COUNTIS E

ATYS M — modułowe, 
automatyczne i zdalnie 
sterowane przełączniki

Inwerter 
SUNSYS PV

MASTERYS EM 
i DELPHYS EM 
zasilanie systemów 
p.poż. i oświetlenia 
awaryjnego

Kontrola i zabezpieczanie Twojej energii

PRZEMYSŁ CIĘŻKI

Analizator 
parametrów sieci 
DIRIS N

Zasilacz UPS 
DELPHYS MX

Komponenty do szaf 
rozdziału energii

Obudowy z rozłącznikami 
bezpiecznikowymi do 
środowisk normalnych i 
zagrozonych wybuchem

ATyS — automatyczne 
i zdalnie sterowane 
przełączniki

Zapewnianie bezpieczeństwa pacjentom i wysokiej 
jakości energii w obiektach ochrony zdrowia

ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zasilacz UPS 
Green Power 2.0

Miernik parametrów 
sieci DIRIS A (PMD)


