
















Pretvorba energije v okoljih s strogimi omejitvami

LADJE

DC/AC pretvornik 
PHASYS

IP usmernik SHARYS UPS in drugi 
prilagojeni izdelki

Vaša energija, naše strokovno znanje

Nadzorni sistem 
končnega tokokroga 
DIRIS BCMS 720

Preklopna stikala 
ATYS s samodejnim 
in oddaljenim 
upravljanjem

Izpolnjevanje izziva, zagotoviti razpoložljivost in učinkovitost 
vaše energije

PODATKOVNI CENTRI

UPS Green Power 2.0 
in statični preklopni 
sistem STATYS

DELPHYS MX UPSBy-pass ATS, rešitev 
"brez izgreda"

Večfunkcijski 
merilnik DIRIS A 
(PMD)

Zagotavljanje neprekinjenega delovanja vaših inštalacij

TRANSPORT

Komponente za omaro za 
porazdelitev napajanja s stikali 
v kombinaciji z varovalko 
FUSERBLOC

Zagotavljanje konkurenčnosti vašega podjetja

INDUSTRIJA

Paketi programske 
opreme za 
upravljanje z energijo 
VERTELIS SUITE

MASTERYS IP+ 
UPS  za težka 
industrijska okolja

Sistem korekcije faktorja 
moči COSYS PFC (Power 
Factor Correction)

Znižanje vaših računov za električno energijo in zmanjšanje odvisnosti od energije

PAMETNE ZGRADBE

Paketi programske 
opreme za 
upravljanje z energijo 
VERTELIS SUITE

Števec električne 
energije COUNTIS E in 
večfunkcijski merilnik 
DIRIS A (PMD)

Fotonapetostni 
razsmernik 
SUNSYS

Energijski pretvornik in 
sistem za shranjevanje 
energije SUNSYS PCS2

Preklopna stikala 
ATYS s samodejnim 
in oddaljenim 
upravljanjem

Hibridni sistem 
napajanja SUNSYS HPS

Bremensko ločilno 
stikalo za fotonapetostne 
aplikacije SIRCO PV

Zagotavljanje delovanja, varnost in dolga življenjska doba fotonapetostnih sistemov

OBNOVLJIVA ENERGIJA

Preklopni sistem s 
shranjevanjem energije 
SUNSYS PCS2

Kombinirana omara za 
niz fotonapetostnih delov

Zavarovanje krmiljenja vaših sistemov visoke varnosti 
in sistemov s potresnimi omejitvami 

ELEKTRARNE

DC/AC 
pretvornik 
PHASYS

Usmernik 
SHARYS IP

UPS in drugi 
prilagojeni 
izdelki

Varnostna omara z 
bremenskim ločilnim 
stikalom za normalna 
in eksplozivna okolja

Pomoč za izpolnitev izziva na zahtevo in odzivnost glede energije

JAVNA DISTRIBUCIJA IN "PAMETNO OMREŽJE"

Preklopni sistem s 
shranjevanjem energije 
SUNSYS PCS2

Nizkonapetostni 
napajalni steber TIPI 
z večfunkcijskim 
merilnikom DIRIS

Pomožna enota 
s preklopnim 
stikalom ATYS

Bremenska ločilna stikala 
SIRCO in SIDER

Večfunkcijski merilniki 
DIRIS A (PMD) in 
izredno natančni 0,2 s 
tokovni transformatorji

Zagotavljanje neprekinjenosti vašega poslovanja in varnosti obiskovalcev

NAKUPOVALNI CENTRI

Paketi programske 
opreme za 
upravljanje 
z energijo 
VERTELIS SUITE

Števec električne 
energije COUNTIS E 
in večnamenski 
impulzni 
koncentrator

Modularno preklopno 
stikalo ATYS M 
s samodejnim 
in oddaljenim 
upravljanjem

Fotonapetostni 
razsmernik 
SUNSYS

Napajalniki 
MASTERYS EM 
in DELPHYS EM 
za sisteme v sili

Nadzor in zavarovanje vaše energije

TEŽKA INDUSTRIJA

Analizator omrežja 
DIRIS N

DELPHYS MX UPS Komponente za omaro za 
porazdelitev napajanja s stikali 
v kombinaciji z varovalko 
FUSERBLOC

Varnostna omara z 
odklopnikom za standardno 
in eksplozivno okolje

Preklopna stikala 
ATYS s samodejnim in 
oddaljenim upravljanjem

Zagotavljanje varnosti pacientov in energetske 
učinkovitosti vaše bolnišnice

ZDRAVSTVENE USTANOVE

Green Power 2.0 
UPS

Večfunkcijski števec 
DIRIS A (PMD)


