
















Conversão energética em ambientes com restrições rigorosas

CONSTRUÇÃO NAVAL

Conversor CC/CA 
PHASYS

Retifi cador SHARYS IP UPS e outros produtos 
personalizados

A sua energia, a nossa especialização

Sistema de 
monitorização de 
circuito ramifi cado 
DIRIS BCMS 720

Interruptores 
de comutação 
automáticos e de 
controlo remoto ATYS

Corresponder ao desafi o de disponibilidade e desempenho 
da sua energia

CENTROS DE DADOS

UPS Green Power 2.0 e 
sistema de transferência 
estática STATYS

UPS DELPHYS MXSolução ATS Bypass 
"zero perdas"

Medidor 
multifuncional 
(PMD) DIRIS A

Segurança da continuidade nas suas instalações

TRANSPORTE

Componentes para 
compartimento de 
distribuição com 
interruptores de combinação 
de fusíveis FUSERBLOC

Assegurar a competitividade das suas instalações

INDÚSTRIA

Pacotes de 
software de 
gestão energética 
VERTELIS SUITE

UPS MASTERYS IP+ 
para ambientes 
industriais rigorosos

Sistema de correção do fator 
de potência COSYS PFC

Redução das faturas da eletricidade e da dependência energética

EDIFÍCIOS INTELIGENTES

Pacotes de software 
de gestão energética 
VERTELIS SUITE

Medidor de energia 
COUNTIS E e medidor 
multifuncional (PMD) 
DIRIS A

Inversor 
SUNSYS PV

Conversor de 
energia e sistema de 
armazenamento de 
energia SUNSYS PCS2

Interruptores de 
comutação automáticos 
e de controlo remoto 
ATYS

Sistema híbrido de 
energia SUNSYS HPS

Interruptor de corte em 
carga para aplicações 
fotovoltaicas SIRCO PV

Garantia do desempenho, da segurança e da durabilidade das instalações fotovoltaicas

ENERGIA RENOVÁVEL

Sistema de conversão de 
energia e armazenamento 
SUNSYS PCS2

Caixa de combinação 
de compartimento PV

Segurança no controlo de instalações de elevada segurança e de 
instalações com restrições sísmicas 

CENTRAIS ELÉTRICAS

Conversor CC/
CA PHASYS

Retifi cador 
SHARYS IP

UPS e outros 
produtos 
personalizados

Compartimento de segurança 
com interruptor de corte em 
carga para ambientes normais 
e explosivos

Para o ajudar a corresponder aos desafi os de solicitação e resposta energética

DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA E REDE INTELIGENTE

Sistema de conversão 
de energia e 
armazenamento 
SUNSYS PCS2

Pilar alimentador 
de baixa voltagem 
TIPI com medidor 
multifuncional DIRIS

Unidade auxiliar 
com interruptor 
de comutação 
ATYS

Interruptores de corte em 
carga SIRCO e SIDER

Medidores multifuncionais 
(PMD) DIRIS A e 
transformadores de corrente 
de elevada precisão 0,2 s

Assegurar a continuidade comercial e a segurança dos visitantes

CENTROS COMERCIAIS

Pacotes de 
software de 
gestão energética 
VERTELIS SUITE

Medidor de energia 
COUNTIS E e 
concentrador de 
impulsos multi-
serviços

Interruptor de 
comutação modular 
automático e de 
controlo remoto 
ATYS M

Inversor 
SUNSYS PV

Alimentação 
de energia 
MASTERYS EM 
e DELPHYS EM 
para sistemas de 
emergência

Controlo e segurança da sua energia

INDÚSTRIA PESADA

Analisador de 
rede DIRIS N

UPS DELPHYS MX Componentes para 
compartimento de distribuição 
com interruptores de combinação 
de fusíveis FUSERBLOC

Compartimento de segurança 
com desconector de 
interruptor para ambientes 
normais e explosivos

Interruptores de 
comutação automáticos e 
de controlo remoto ATYS

Assegurar a segurança dos doentes e o desempenho 
energético dos hospitais

INSTALAÇÕES MÉDICAS

UPS Green 
Power 2.0

Medidor 
multifuncional 
(PMD) DIRIS A


