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Ve světě sofistikovaných, stále více dokonalejších informačních 
technologií a automatizovaných a robotických systémů, se stále 
častěji setkáváme s kontinuálními technologickými procesy, 
které jsou z hlediska zajištění napájení elektrickou energií kritické. 
Tyto procesy jsou velmi citlivé i na krátkodobé poklesy a přerušení 
napájecího napětí. Jejich výkonové a akční členy potom mohou 
vykazovat poruchy činností, jejichž důsledky jsou většinou 
ekonomické ztráty, přičemž jejich následky mohou být až fatální. 
Aby nedocházelo k poruchám kritických technologických procesů 
z důvodu poklesu nebo přerušení napájení, je třeba je chránit 
zdrojem nepřetržitého napájení se systémem automatického 
řízení a využitím zařízení výkonové elektroniky. Mezi nejčastější 
chráněné kritické technologické systémy patří obyčejné 
telekomunikační zařízení, počítačové systémy, systémy zajišťující 
dopravu, bezpečnostní zařízení, nemocniční přístroje a další.

Zdroj nepřetržitého napájení je zařízení nebo systém, který 
zajišťuje plynulou dodávku elektrické energie technologickým 
zařízením vyžadujícím bezvýpadkový provoz. Kromě základní 
úlohy zabezpečení ochrany před výpadkem napájecího napětí 
může zajišťovat i další funkce, jako např. kompenzace účiníku, 
aktivní filtr vyšších harmonických, vyrovnávání poklesů napětí a 
omezování odběrových maxim. Intervalu, během kterého zdroj 
nepřetržitého napájení udrží technologické zařízení v provozu, je 
dáno zdrojem energie a dalšími parametry. Pohybuje se řádově 
od několika sekund až po několik hodin.

Růst elektronizace a automatizace technologických procesů 
vede k růstu spotřeby elektrické energie, k potřebě uplatňovat 
energeticky nenáročné technologie a k potřebě hledat ekologické 
řešení problematiky zásoby energetických zdrojů. Takovým 
ekonomicky perspektivním ekologickým řešením je vytváření 
záložních napájecích systémů z recyklovatelných elektrických 
zdrojů s alternatívním využitím obnovitelných zdrojů elektrické 
energie (sluneční, větrné, vodní, ...).

In the world of sophisticated, ever more powerful information 
technology, automated and robotic systems, we are increasingly 
encountering continuous technological processes that are 
critical from the viewpoint of power supply provision. These 
processes are highly sensitive, even to short-term voltage drops 
or interruptions. If that happens, their power or actuating 
components may exhibit operating failures, which usually result 
in economic losses, or possibly, their consequences can even be 
fatal. In order to avoid malfunctions of critical technological 
processes due to a voltage drop or interruption of power supply, 
it is necessary to protect such processes with a source of 
uninterrupted power supply, equipped with an automatic control 
system and by using power electronics equipment. The most 
frequently protected critical technological systems usually 
include telecommunication equipment, computer systems, 
traffic control systems, safety devices, hospital equipment ...

The source of uninterruptible power supply is a device or a 
system that ensures the continuous supply of electricity to 
technological equipment that requires failure-free operation. In 
addition to the basic task of providing protection against power 
failure, the uninterruptible power supply source can also provide 
additional functions such as power factor compensation, active 
higher harmonics filter, balancing of voltage drops, and limiting 
consumption peaks. The interval during which the uninterruptible 
power supply maintains technological equipment in operation 
depends on the energy source used, and on other parameters. It 
ranges between a few seconds up to a few hours.

The growth of the computerisation and automation of 
technological processes has led to increased electricity 
consumption, the need to apply energy-saving technology 
systems, and the need to search for environmentally-friendly 
solutions to issues related to energy source reserves. The 
creation of backup power supplies from recyclable power 
sources with the alternative utilisation of renewable energy 
sources (solar, wind, water, etc.) represent such economically 
promising environmental solution.

ÚVOD INTRODUCTION
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Již více než 20 let poskytujeme
inovativní systémová řešení

Společnost A2B je renomovanou výrobní, obchodní a servisní 
společností s vlastním vývojem a projekcí, poskytující komplexní 
řešení systémů a služeb souvisejících se zabezpečením 
nepřetržitého napájení v oblastech telekomunikací, 
radiokomunikací, průmyslu, masmédií, informatiky, distribuce a 
ochrany dat, energetiky, dopravy, zdravotnictví, bezpečnosti a 
ostatních životně důležitých aplikací.

Společnost A2B byla založena v roce 1996 v Žilině. A2B je 
moderní společností, která působí v oblasti napájení 
telekomunikačních a průmyslových technologií na území 
Slovenské republiky a také v zahraničí.  Hlavní oblastí působení 
firmy je výroba, dodávka a servis napájecích systémů, zálohových 
systémů, invertorových systémů, speciálních zákaznických 
sestav a dalších zařízení souvisejících se zabezpečením napájení 
telekomunikačních a průmyslových zařízení. Od svého vzniku se 
společnost zaměřila zejména na poskytovaní kvalitních služeb v 
uvedené oblasti. Výsledkem úspěšného působení firmy, jako 
trvalého a spolehlivého partnera, je neustále se zvyšující počet 
spokojených zákazníků. A2B Eco Energy, s.r.o. je její dceřinou 
společností, která působí na území České republiky.

V současnosti je naše společnost s více než 80-ti vysoce 
kvalifikovanými pracovníky největší slovenskou elektrotechnickou 
společností bez zahraničního kapitálu působící v oblasti záložních 
a napájecích systémů.

V rámci svého působení spolupracuje s renovovanými 
mezinárodními společnostmi:

A2B was founded in 1996 in Žilina. It is a modern company, 
operating in the field of power supply to telecommunication and 
industrial technology systems in the Slovak Republic and 
internationally. The company’s main area of activities is the 
production, supply and servicing of power supply systems, 
backup systems, inverter systems, special custom 
configurations, and other equipment associated with power 
supply provision for telecommunication and industrial 
equipment. Since its foundation, the company has been primarily 
focusing on providing quality services in the aforementioned field. 
Our increasing number of satisfied customers is a result of the 
company’s successful operation, and its recognition as a 
long-term and reliable partner.

At present, our company with more than 80 highly qualified 
workers is the largest Slovak electrotechnical company with no 
foreign capital operating in the field of backup and power 
systems.

The company cooperates with renowned international 
companies:

A2B is a renowned manufacturing, trading and service company 
with its own development and projection, that provides 
comprehensive system and service solutions related to the 
provision of uninterrupted power supply in areas of 
telecommunication, radiocommunication, industry, mass media, 
information technology, data distribution and protection, power 
sector, transport, healthcare, safety, and other vital areas.

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A2B

HISTORIE HISTORY

INTRODUCING A2B
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SOUČASNOST PRESENT
POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI
Posláním společnosti A2B je služba zákazníkům. Tato služba 
začíná analýzou aktuálního stavu napájení kritických technologií 
zákazníka, pokračuje odborným poradenstvím a návrhem 
ekologicky a ekonomicky nejvýhodnějšího řešení, zpracováním 
projektové dokumentace, samotnou realizací projektu, záručním 
a pozáručním servisem a končí demontáží a ekologickou likvidací 
vyřazených technologických zařízení.

CÍLE SPOLEČNOSTI
Plnit poslání společnosti nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v 
týdnu, 365 dní v roce, a tím podporovat úsilí o zkvalitnění, 
optimalizaci a zefektivnění své činnosti a snižovaní celkových 
nákladů (TCO).

Zvyšovat kvalitu výroby a služeb zaváděním inovativních, 
ekologicky čistých technologií a procesů.

Důslednou orientací na ochranu životního prostředí posilnit svou 
pozici na domácím a zahraničním trhu.

Flexibilně reagovat na rychlý vývoj procesních (kritických) 
technologií a z toho vyplývající změny nároků na zajištění jejich 
nepřetržitého napájení.

Předvídat budoucí očekávaní ve vazbě na zjednodušení údržby a 
bezpečnosti servisních prací na systémech nepřetržitého 
napájení, migrace a obměnu technologií, jakož i na změny 
související s nárůstem výkonu a množství napájené technologie.

VIZE SPOLEČNOSTI
Upevnit si silné postavení v České republice v oblasti 
nepřetržitého napájení klíčových technologií v rozhodujících 
odvětvích národního hospodářství a postupně s významnou 
mírou etablovat i v zahraničí.

OUR MISSION
A2B aims first and foremost to serve customers. This service 
begins with an analysis of the current status of supplying power 
to a customer’s critical technology systems, continues with the 
provision of expert advice and proposals for environmentally- 
friendly and the economically most advantageous solution, 
preparation of project documentation, project implementation, 
warranty and post-warranty servicing, and ends with the 
disassembly and ecological disposal of decommissioned 
technology equipment.

OUR GOALS
To fulfil our mission 24/7, 365 days a year, and to support 
efforts that improve the quality, optimization and streamlining of 
activities and reduce the total cost of ownership (TCO).

To improve the quality of production and services by introducing 
innovative, environmentally clean technologies and processes.

To strengthen our position on the domestic and foreign market 
by consistently focusing on protecting the environment.

To respond flexibly to rapid developments in process (critical) 
technologies, and the resulting changes in demands for the 
provision of uninterrupted power supply to those technologies.

To anticipate future demands in relation to the simplification of 
the maintenance and safety of servicing works on uninterruptible 
power supply systems, technology migration and upgrading, as 
well as changes related to increasing the power and volume of 
powered technology.

OUR VISION
To establish a strong position in Slovakia in the field of 
uninterruptible power supply to critical technologies in the key 
sectors of the national economy, and over the longer term to 
establish itself as a major player internationally.

www.a2b-ecoenergy.cz
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HODNOTY SPOLEČNOSTI

Trvale platnou devizou naší společnosti jsou její dlouhodobé 
vztahy s obchodními partnery, budované na bázi korektních 
mezilidských a partnerských vztahů. Preferujeme je v 
každodenní spolupráci s důrazem na rovnocennost, respektovaní 
názorové rozmanitosti, vzájemnou výhodnost a transparentnost 
smluvních vztahů.

V práci a v komunikaci s partnery oceňujeme morální a mravní 
hodnoty, jako jsou poctivost, spravedlivost, vzájemná úcta, 
zodpovědnost a důvěra.

Největší hodnotu naší společnosti jsou její lidé. Proto 
zajišťujeme jejich trvalý odborný růst, podporujeme týmovou 
práci, ale i úsilí při uplatňovaní nejnovějších poznatků z oblasti 
vědy, techniky i podnikového řízení. Vysoce profesionální 
přístup k práci je to, co našim partnerům nabízíme, ale co 
zároveň od nich vyžadujeme.

S ohledem na zdraví našich pracovníků a na zdraví nastupující 
generace se významnou mírou věnujeme problematice 
životního prostředí. V praxi to pro nás znamená zavádění 
technologií s vysokou účinností a nízkou hladinou emisí, 
využívajících obnovitelné zdroje energie, jako i ekologické 
likvidace a odpadové recyklace.

S ochotou pomáháme těm, kteří to potřebují a usilujeme vytvářet 
důstojné podmínky pro život. Prostřednictvím účasti na 
programu sociálního rozvoje našeho regionu a také 
prostřednictvím našich partnerů, připravujeme vzájemnou 
spolupatřičnost a podporujeme občanskou solidaritu.

OUR VALUES

The core asset of our company is long-term relations with 
business partners, built on the basis of proper interpersonal 
and partnership relations. Such relations we uphold in everyday 
cooperation with an emphasis on equality, respect for the 
diversity of opinions, mutual advantageousness, and the 
transparency of contractual relations.

In our work, as well as in communication with partners, we 
appreciate moral and ethical values such as honesty, justice, 
mutual respect, responsibility and trust.

The greatest value of our company is its people. Therefore, we 
ensure their continual professional development, we promote 
teamwork and efforts to apply the latest expertise in science, 
technology, and corporate management. A highly professional 
approach is what we offer our partners, and what we in turn 
expect from them.

With regard to the health of our people and the health of the next 
generation, we pay significant attention to environmental 
issues. In practice, this means introducing technologies with 
high efficiency and low emissions, using renewable energy 
sources, and the ecological disposal and recycling of waste.

We gladly assist those that find themselves in need, and we 
strive to create dignified living conditions. By participating in the 
social development programme of our region, as well as through 
our partners, we demonstrate mutual solidarity and support civic 
solidarity.

www.a2b-ecoenergy.cz
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ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI OUR SPECIALISATION
Pro své zákazníky nabízíme široké portfolio produktů:

Jednosměrné zdroje a modulární napájecí systémy
Zdroje UPS, včetně setrvačníkových, superkapacitorových a 
modulárních s vysokou účinností a dlouhou životností
Zákaznicky orientované sestavy napájecích systémů (AC/DC, 
DC/DC, DC/AC, ...)
Invertory a modulární invertorové systémy s vysokou účinností a 
vysokou spolehlivostí
Klimatizované technologické kabinety
DC rozvaděče pro telekomunikace a průmysl
AC rozvaděče a rozvaděče vlastní spotřeby
Automatické přepínače (ATS), statické přepínače (STS)
Elektrické zdrojové agregáty
Olověno-kyselinové akumulátory zalité a bezúdržbové, lithiové 
baterie
Sodíkovo - niklové baterie s nulovými emisemi a nízkými 
provozními náklady
Bateriový monitorovací systém
Fotovoltaické panely, solární nabíječe a invertory
DC/DC konvertory, systém dálkového napájení 
Regulované zátěže pro provedení kapacitních testů baterií a 
zátěžových testů napájecích systémů
Systémy lokálního a dálkového dohledu / monitoringu

Naši kvalifikovaní a vyškolení pracovníci poskytují služby spojené 
s provozem a údržbou napájecích a záložních systémů:

Analýza stávajícího stavu a potřeb zákazníka, návrh možných 
řešení

Návrh, vývoj a výroba zákaznických řešení (podle specifických 
požadavků zákazníka)

Technická podpora a konzultační činnost

Akceptační testy ve výrobním závodu pro koncového zákazníka

Instalace zařízení

Technická asistence na místě při uvádění do provozu, údržbě a 
opravě

Odborné prohlídky a zkoušky zařízení

Zabezpečení náhradních dílů

Profylaktické prohlídky zařízení

Kapacitní zkoušky baterií

Zátěžové testy

Údržba a oprava zařízení

Logistické služby

Technické školení

We offer a broad portfolio of products to our customers:

DC power supply units and modular power supply systems
UPS units, including flywheel, supercap and modular units with 
high efficiency and long operating life
Customer-oriented power supply assemblies (AC/DC, DC/DC, 
DC/AC, etc.)
Inverters and modular inverter systems with high efficiency and 
high reliability
Air-conditioned technology cabinets
DC switchboards for telecommunication and industry
AC switchboards and switchboards of own consumption
Automatic transfer switches (ATS), static transfer switches (STS)
Generator sets
Lead-acid batteries, flooded and maintenance-free, Lithium 
batteries
Sodium-nickel batteries with zero emissions and low operating 
costs
Battery monitoring system
Photovoltaic panels, Solar chargers and Inverters
DC/DC converters, Remote line powering system
Regulated loads for performing battery capacity tests and stress 
tests of power supply systems
Local and remote surveillance / monitoring systems

Our qualified and trained staff provides services related to the 
operation and maintenance of power supply and backup 
systems:

Analysis of the current status and customer’s needs, proposal of 
possible solutions
Design, development and manufacture of customer solutions 
(according to specific customer requirements)
Technical support and consulting
Acceptance tests in the manufacturing plant for the end 
customer
Installation of equipment
On-site technical assistance during commissioning, maintenance 
and repair
Professional inspections and equipment tests
Ensuring spare parts
Prophylactic equipment inspections
Capacity testing of batteries
Stress tests
Equipment maintenance and repair
Logistical services
Technical training

www.a2b-ecoenergy.cz
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ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

CERTIFIKÁTY

OUR ORGANISATION

CERTIFICATES

Společnost A2B má od svého vzniku sídlo v závodě v Žilině. Pro 
efektivnější komunikaci s našimi zákazníky využíváme naše 
pobočky, které zastřešují zejména obchodní a servisní činnosti.

Naše společnost se snaží etablovat svou značku i na zahraničních 
trzích založením dceřiné společnosti v Čechách, jakož i účastí na 
významných projektech v různých zemích světa (např. v 
Pákistánu, Nigérii, Botswaně, Mexiku ...). 

O neustálou spokojenost našich zákazníků a partnerů se starají 
pracovníci v následujících střediscích:
-   Středisko obchodu a zakázek
-   Středisko ekonomiky a lidských zdrojů
-   Středisko správy a logistiky
-   Středisko vývoje
-   Středisko výroby
-   Středisko projekce
-   Středisko instalací a servisu

Společnost A2B má zavedený a certifikovaný integrovaný systém 
managementu ISM, který je každoročně prověřován nezávislou 
auditorskou společností a odpovídá požadavkům mezinárodních 
norem EN ISO 9001:2015 pro systém managementu kvality,     
EN ISO 14001:2015 environmentálního managementu a           
OH SAS 18001:2007 pro systémy bezpečnosti a ochrany zdraví.

Společnost A2B je držitelem:
- certifikátu kategorie I o odborné způsobilosti na nakládání s 
fluórovanými skleníkovými plyny uděleným certifikačním 
orgánem pro chladicí a klimatizační techniku; 

- oprávnění inspekce práce ministerstva obrany na opravu, 
odborné prohlídky, zkoušky a projekční i konstrukční činnosti 
vyhrazených technických a elektrických zařízení;

- oprávnění dopravního úřadu k provádění montáží, oprav, údržby, 
rekonstrukcí a zkoušek elektrických UTZ a elektrických zařízení 
železničných drah.

Naše společnost má potvrzení NBÚ SR o průmyslové 
bezpečnosti podnikatele.

A2B je držitelem Oprávnění vydávaných Technickou inspekcí 
pro oblast činností:
- výroba technických zařízení elektrických
- projekční a konstrukční činnost technických zařízení 
  elektrických
- odborné prohlídky a odborné zkoušky vyhrazených technických 
  a elektrických zařízení
- oprava vyhrazených technických a elektrických zařízení

Rovněž je naše společnost členem Svazu elektrotechnického 
průmyslu.

Since its foundation, A2B has had its seat at the Žilina plant. For 
more effective communication with our customers, we use our 
branches, which mainly cover business and service activities.

Our company also aims to establish its brand in foreign markets 
by establishing a subsidiary in the Czech Republic as well as 
participating in major projects in various countries of the world 
(e.g. in Pakistan, Nigeria, Botswana, Mexico ...).

Our employees take care of the satisfaction of our customers 
and partners in the following departments:
-   Trade and contracts department 
-   Economics and human resources department
-   Administration and logistics department 
-   Development department
-   Production department
-   Projection department
-   Installation and service department

A2B has an established and certified Integrated Management 
System (ISM), which is annually inspected by an independent 
auditing company and complies with the requirements of 
international standards EN ISO 9001:2015 for Quality 
Management System, EN ISO 14001:2015 Environmental 
Management, and OH SAS 18001:2007 for Occupational Health 
and Safety.

A2B Company is the holder:
- of certificate category I of professional competence for 
fluorinated greenhouse gas treat-ment issued by the certification 
authority for refrigeration and air conditioning;

- of authorization of the Ministry of Defence labour Inspection for 
repair, expert inspections, tests and design and construction of 
reserved electrical equipment;

- of the authorization of the transport office for the installation, 
repair, maintenance, reconstruction and testing of UTZ electrical 
and electrical equipment of railway tracks.

Our company has a certificate from the National Security 
Office of the Slovak Republic on the industrial safety of the 
entrepreneur.

A2B is the holder of the Permits issued by the Technical 
Inspection for the field of activities:
- manufacture of technical electrical equipment
- design and construction of technical electrical equipment
- expert examinations and technical examinations of dedicated 
  electrical equipment
- repair of dedicated electrical equipment

Our company is also a member of the Electrotechnical Industry 
Union of the Slovak Republic.

www.a2b-ecoenergy.cz
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PRODUKTY OUR PRODUCTS
HYBRIDNÍ ŘEŠENÍ NAPÁJENÍ A OBNOVITELNÉ ZDROJE 
ENERGIE

V odlehlých místech bez vybudovaného přístupu k veřejné 
elektrické síti lze kromě nákladného řešení dotvoření elektrické 
přípojky využít hybridní řešení napájení s využitím obnovitelných 
zdrojů energie. Samotné řešení je možné vyskládat z více částí 
podle požadavků zákazníka a možností v dané lokalitě.

Základem řešení jsou solární baterie vhodné pro cyklický provoz, 
které zajišťují akumulaci nadprodukce energie a následně 
dodávku energie při jejím nedostatku z jiných zdrojů.

Jako zdroj energie lze využít elektrický zdrojový agregát anebo 
obnovitelné zdroje energie, jakými jsou například solární energie. 
Používáme fotovoltaické panely v kombinaci s moderními 
solárními nabíječi s MPPT funkcí pro dosažení co nejvyššího zisku 
energie.

Oproti klasickým řešením ostrovního systému s využitím 
elektrického zdrojového agregátu v nepřetržitém chodu umožňují 
naše řešení dosáhnout následujících výhod:

-   Úspora nákladů na servis EZA
-   Úspora paliva díky optimalizaci chodu EZA
-   Snížení hlučnosti
-   Snížení produkce škodlivin
-   Zvýšení spolehlivosti napájení
-   Možnost vytvořit řešení výlučně s využitím obnovitelných 
    zdrojů energie

HYBRID POWER SUPPLY SOLUTIONS AND RENEWABLE 
ENERGY SOURCES

In remote locations without access to the public electricity 
network, it is possible (as an alternative to the costly solution 
involving building a complete connection to the electricity 
network) to use hybrid power supply solutions with the use of 
renewable energy sources. The actual solution may be 
assembled from several components put together based on 
customer requirements as well as the options available in the 
given locality.

The solutions are based on solar batteries suitable for cyclical 
operation, which provide an accumulation of surplus energy and, 
consequently, supply this energy when other sources experience 
a shortage.

A genset and/or renewable energy sources, such as solar energy, 
can be used as an energy source. We use photovoltaic panels 
combined with modern solar chargers with a MPPT function to 
achieve maximum possible energy gain.

Unlike classic island system solutions that use gensets (GS) in 
continuous operation mode, our solutions facilitate the following 
benefits:
-   Cost savings on GS servicing
-   Fuel savings from optimising GS operation
-   Noise reduction
-   Lower production of pollutants
-   Improved power supply reliability
-   Option to create solutions using exclusively renewable energy 
    sources
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Již více než 20 let poskytujeme
inovativní systémová řešení

KLIMATIZOVANÉ TECHNOLOGICKÉ KABINETY AIR-CONDITIONED TECHNOLOGY CABINETS
Technologické kabinety se vyznačují následovnými vlastnostmi:
-   Dvouplášťový izolovaný kabinet
-   Oddělený prostor pro baterie a pro technologii a napájecí 
    systém
-   Prostor baterií s termoelektrickým chlazením (Peltierovy 
    články)
-   Prostor technologie s provětráváním a ohřevem
-   Dvojice uzamykatelných dveří / jedna strana přístup k 
    technologii / druhá strana přístup k bateriím a napájecímu 
    systému
-   Prostor technologie je vybaven 19" a 21" rámem 
-   AC a DC distribuce je umístněná po stranách  
-   LED osvětlení, dveřní kontakty, AC a DC rozvody, přepěťová   
    ochrana, servisní zásuvka a jiné vybavení podle požadavků 
    zákazníka
-   19" zdrojová část

Oddělení bateriového prostoru od zdrojové části a technologie 
umožňuje individuálně řešit stabilizace každého prostoru 
samostatně. Prostor baterií má udržovanou optimální teplotu 
pro vyloučení vlivu okolní teploty na životnost baterií. Technologie 
a napájecí systém jsou umístěné v samostatném provětrávaném 
prostoru (využívá se širší teplotní rozsah) se vzduchovými filtry 
zajišťujícími čistotu vnitřního prostředí.

Outdoorové kabinety představují moderní integrovaná řešení 
umožňující dosáhnout nízkých celkových provozních nákladů:
-   Oddělený prostor – není potřeba dimenzovat chladící systém 
    baterií na ztrátové teplo technologie
-   Termoelektrické chlazení eliminuje negativní vliv klimatizací na 
    napájecí síť
-   Snížená hlučnost a prodloužená životnost ventilátorů díky 
    regulaci otáček ventilátorů v závislosti na teplotě
-   Zajištění optimálního prostředí pro životnost baterií

Technology cabinets have the following properties:
-  Double-shell insulated cabinet
-  Separate compartment for batteries and for technology and 
   the power supply system
-  Battery compartment with thermoelectric cooling (Peltier cells)
-  Technology compartment with ventilation and heating
-  A pair of lockable doors / access to technology on the one side 
   / access to batteries and the power supply system on the other 
   side
-  Technology compartment equipped with a 19" and 21" frame
-  AC and DC distribution located on the sides
-  LED lighting, door contacts, AC and DC wiring, overvoltage 
   protection, service socket and other fittings based on customer 
   requirements
-  19" power source section

The separation of the battery compartment from the 
compartment housing power supply system and technology 
enables solving the stabilisation of each compartment 
separately. The battery compartment has a maintained optimum 
temperature to eliminate any impact of the ambient temperature 
on the operating life of batteries. The technology and power 
supply system are housed in a separate ventilated compartment 
(a wider temperature range is used) with air filters ensuring the 
cleanliness of the inner environment.

The outdoor cabinets are a modern, integrated solution 
facilitating low total operating costs:
-  Separated compartment – no need to consider technology 
   heat loss when designing the cooling system for batteries
-  Thermoelectric cooling eliminates any negative impact of air 
   conditioning units on the mains
-  Lower noise and extended operating life of fans, thanks to fan 
   speed regulation depending on temperature
-  Provides the optimal environment for battery operating life
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Již více než 20 let poskytujeme
inovativní systémová řešení

ZAŘÍZENÍ PRO TESTOVÁNÍ A
MONITOROVÁNÍ BATERIÍ

EQUIPMENT FOR BATTERY TESTING
AND MONITORING

Regulované zátěže RZ jsou určeny pro provádění kapacitních 
zkoušek bateriových sad, sledování bloků baterií ve zdrojích UPS 
nebo ve zdrojích DC napětí a testování výkonových zdrojů AC a 
DC napětí. Vhodné pro různé typy baterií (i Li-Ion).

Univerzálně regulované zátěže jsou určeny pro:

-   Testování baterií s napětími 24 V až 1000 V DC
-   Zátěžové testy jednosměrných zdrojů do 1000 V DC
-   Zátěžové testy zdrojů střídavého napětí do 600 V AC
-   Možnost připojení 12 měřících modulů (max. 288 bloků)

Měřicí moduly jsou určeny pro:

-   Testování baterií ve spolupráci se zařízeními RZ
-   Monitorování baterií během provozu
-   Měřící modul obsahuje 24 vstupů pro měření napětí (max. 
    20 V/vstup) a jeden vstup pro měření teploty
-   Bezdrátová komunikace modulů s nadřazeným systémem / 
    zátěží

Naměřené data jsou ukládány na integrovanou SD kartu:

-   Poskytuje prostor pro 250 měření
-   Přehled procentuálního využití paměti
-   Stažení naměřených dat prostřednictvím USB

Battery Testers RZ are designed for capacity testing of battery 
strings, battery monitoring in UPS or DC voltage sources and 
load testing of DC and AC power supplies. Suitable for different 
types of batteries (including Li-Ion).

Universally regulated loads are designated for:
-   Testing batteries with voltages between 24 V and 1000 V DC
-   Stress testing of DC power supply units up to 1000 V
-   Stress testing of AC power supply units up to 600 V
-   Option to connect up to 12 measurement modules
    (maximum 288 blocks)

Measurement modules are designed for:
-   Testing batteries in conjunction with RZ units
-   Battery monitoring during operation
-   Measurement module features 24 inputs for voltage 
    measurement (maximum 20V/input) and one input for 
    temperature measurement
-   Wireless communication between the modules and master 
    system / load

The measured data is stored on an integrated SD card:
-   Provides space for 250 battery tests
-   Percentage memory usage overview
-   Downloading measured data via USB

Battery pack nominal voltage         24V DC       48V DC       110V DC      220V DC      400V DC      600V DC

RZ120 max. disch. current            60A          120A            30A             20A             10A               8A

RZ240 max. disch. current           125A         240A            60A             40A             20A             15A
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Již více než 20 let poskytujeme
inovativní systémová řešení

BATERIE BATTERIES
Staniční baterie jsou důležitou součástí systémů poskytujících 
nepřetržité napájení telekomunikačních zařízení, v bankovnictví, 
počítačových technologií, počítačem řízených procesech, jakož i 
v mnohých jiných aplikačních oblastech. Staniční baterie se 
používají na zabezpečení nepřetržitého napájení v případě 
poruchy / výpadku napájecí sítě.

Produktová řada olověno-kyselinových baterií obsahuje, jak 
bezúdržbové baterie (VRLA), tak i zalité baterie (flooded) v 
širokém rozsahu kapacit. Baterie určené pro staniční aplikace 
pokrývají spolu s dostupným příslušenstvím téměř všechny 
oblasti vyžadující použití baterií určených pro staniční aplikace. 

Další skupinou produktů pro použití zdrojů obnovitelné energie 
jsou lithiové a sodíkovo - niklové baterie, garantující vysokou 
životnost, spolehlivost a bezpečnost s nulovými emisemi.

Vlastnosti:
-   Provoz při libovolné venkovní teplotě
-   Schopnost ukládat energii během celého životního cyklu
-   Žádné škodlivé emise
-   Rychlá nabíjecí a vybíjecí schopnost
-   Neobsahuje žádný toxický ani škodlivý materiál
-   Bezúdržbové
-   Nízké náklady na provoz
-   Všechny součástky jsou kompletně recyklovatelné

Station batteries are an important part of systems providing 
continuous power supply to telecommunication equipment in 
the banking sector, computer technology, computer-controlled 
processes, as well as in many other areas of application. Station 
batteries are used to provide uninterrupted power supply in the 
case of a failure/outage in the mains.

The lead-acid battery product series features maintenance-free 
batteries (VRLA) and flooded batteries in a wide range of 
capacities. The batteries designed for station applications cover, 
along with available accessories, almost all areas that require 
batteries designed for station applications.

Another group of products for use with renewable energy 
sources are lithium and sodium-nickel batteries, guaranteeing 
high durability, reliability and safety with zero emissions.

Properties:
-   Operation at any outside temperature
-   Ability to store energy throughout the life cycle
-   No harmful emissions
-   Fast charging and discharging capability
-   Do not contain any toxic or harmful materials
-   Maintenance-free
-   Low operating costs
-   All components are fully recyclable
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Lead-acid batteries                             Nominal capacity
  Nominal voltage           Expected operating life

2V 4V 6V 12V Float @ 20°C

V
R

LA

AGM 0.8 - 2000 Ah   5 - 12 years

AGM Front Terminal 26 - 200 Ah    >12 - 15 years

GEL Front Terminal 100 - 200 Ah    >12 - 15 years

GEL OPzV 200 - 3350 Ah    18 years

FLO
O

D
ED

OPzS 100 - 3500 Ah    20 years

OPzS blok 50 - 300 Ah   15 years

GroE 75 - 2600 Ah    25 years



Již více než 20 let poskytujeme
inovativní systémová řešení

BATERIOVÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM
S VYVÁŽENÍM

BATTERY MONITORING SYSTEM
WITH EQUALIZATION

Bateriový monitorovací systém s vyvažováním nabízí vedle 
standardní funkce monitorování baterií i aktivní funkci vyvažování, 
která umožňují řídit individuální napětí pro jednotlivé články 
baterií, optimalizovat nabíjecí proces a prodloužit životnost 
baterií.

Vlastnosti systému:
-  Monitorování napětí článků baterií, jejich vnitřního odporu a 
   teploty
-  Celkové napětí a proud řetězce baterií (volitelné)
-  Zabránění přebíjení / nedobíjení článků baterií díky vyvážení 
   nabíjení, co vede k zamezení sulfatace, ztráty kapacity / 
   vysušování elektrolytu a k nekontrolovatelné tepelné reakci
-  Úspora celkových nákladů na systém baterií

Battery monitoring system with equalization offers, along with 
the standard battery monitoring function, an active equalization 
function that allows you to control the individual voltages for 
individual battery cells, optimize the charging process, and 
extend battery life.

System properties:
-  Monitoring of battery cells voltage, internal resistance and 
   temperature
-  Monitoring of total battery string voltage and current (optional)
-  Preventing battery cells overcharging / undercharging thanks 
   to equalization charging to prevent sulfation, loss of capacity / 
   electrolyte drying and uncontrollable heat reaction
-  Saving total battery system costs
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NAPÁJECÍ ZDROJE PRO ŽELEZNICE POWER SUPPLY FOR RAILWAYS
Základní částí zdroje BNH je modul usměrňovače AR 1000/RS a 
modul řízení PX2B. Symetrický výstup ±10 V až ±30 V umožňuje 
připojit akumulátorové baterie a zátěž. Přední panel obsahuje 
LCD panel s tlačítky, pomocí kterých lze nastavovat parametry a 
sledovat stavy. Pro dálkovou signalizaci jsou k dispozici čtyři 
bezpotenciálové relé kontakty a sériový port RS232, který 
umožňuje připojení přídavných komunikačních zařízení (SNMP 
adaptér, GSM adaptér).
Napájecí zdroj BNH je určen především pro napájení 
zabezpečovací techniky železnic.

Vlastnosti:
-   Jmenovité výstupní napětí:
    12 až 220 V DC
-   Možnost vytvoření 
    integrovaného řešení s
    DC/DC konvertory a/nebo  
    invertory pro zajištění 
    nepřetržitého napájení
    DC i AC zařízení

Features:
-   Rated output voltage:
    12 to 220 V DC
-   Possibility to create an 
    integrated solution with
    DC/DC converters and/or 
    inverters to ensure DC and AC  
    power supply continuously

DISPEČERSKÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM
PATROL S WEBOVÝM ROZHRANÍM

DISPATCHER MONITORING SYSTEM
PATROL WITH WEB INTERFACE

Monitorovací systém Patrol je určený k monitorování a 
vyhodnocování údajů různých typů spravovaných zařízení 
prostřednictvím běžných komunikačních rozhraní. Patrol 
umožňuje monitorovat zařízení nepřetržitě 24 hodin, 7 dní v 
týdnu, a tím zajistit včasné reakce na možný vznik poruch, 
případně odhalit jejich podrobné příčiny. Software má přehledné, 
intuitivní a uživatelsky příjemné prostředí s možností posílání 
relevantních informací pomocí emailů nebo SMS. Víceúrovňový 
zabezpečený přístup do systému pro sledování a vyhodnocování 
dat umožňuje provádění změn v systému a na zařízeních. Použité 
webové rozhraní je přizpůsobeno pro dohledové centrum, ale i 
pro servisní pracovníky bez nutnosti instalace doplňkových 
aplikací v koncových zařízeních (stolní počítač, tablet, 
smartphone).

Monitoring system Patrol is designed to monitor and evaluate 
data across different types of managed devices through common 
communication interfaces. Patrol allows you to monitor the 
devices continuously for 24 hours, 7 days a week, thereby 
ensuring timely responses to potential failures, or revealing 
detailed causes. The software has a clear, intuitive and 
user-friendly environment with the ability to send relevant 
information via email or SMS. Multi-level, secure access to the 
data tracking and evaluation system allows changes to be made 
to the system and devices. The web interface used is customized 
for the supervisory centre but also for service workers without 
the need to install additional applications on the end devices 
(desktop, tablet, smartphone).

This compact solution contains an AR 1000/RS rectifier and a 
PX2B control module. Symmetric output ±10 V to ±30 V of 
power supply BNH allows connection of a load and batteries. The 
front panel contains an LCD display with buttons to measure and 
adjust various parameters. Remote supervision is done via 4 
potential free relay contacts and an RS232 port to connect 
additional communication devices (SNMP adapter, GSM adapter, 
etc.).
The BNH power supply is primarily intended for the supply of 
railway safety technology.
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SPECIÁLNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE
DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ

SYSTÉM DÁLKOVÉHO NAPÁJENÍ

SPECIAL POWER SUPPLIES FOR
THE EXTERNAL ENVIRONMENT

REMOTE LINE POWERING SYSTEM

Napájecí zdroje výkonu 100 W jsou provedením a parametry 
určené pro nepřetržité napájení telekomunikační, průmyslové, 
řídící, a zabezpečovací techniky v externím prostředí, instalovány 
převážně na sloupy, stožáry, výškové budovy apod. Design 
zařízení ve veřejných prostorech nepůsobí rušivě a tichý provoz je 
zajištěn pasivním chlazením, což umožňuje použití zařízení v 
blízkosti obydlí nebo v ochranném hlukovém pásmu.

Všeobecné vlastnosti:
-   Jmenovité vstupní napětí 230 V AC
-   Jmenovité výstupní napětí 48 V DC
-   Nadproudová ochrana s pojistkou na vstupu, tepelná ochrana, 
    signalizační relé
-   Elektronická ochrana výstupu při zkratu
-   Galvanické oddělení vstupu od výstupu
-   Montáž na stěnu (volitelné příslušenství pro montáž na sloup)
-   Exteriérové provedení s krytím IP68 a pasivním chlazením 
-   Napájení průmyslové, řídící, telekomunikační a zabezpečovací 
    techniky
-   Připojení vstupu a výstupu pomocí konektorů s krytím IP68

Systém dálkového napájení DCS-RPS nabízí možnost používat 
existující měděné vedení telekomunikačních linek k napájení 
telekomunikačních a bezpečnostních zařízení ve více lokalitách z 
jednoho místa bez nutnosti vytvářet drahé síťové připojení a 
zálohování pro každou lokalitu.

Zařízení umožňuje přenos typu RFT-C s výkonem 1080 W na 
vzdálenost až 5 km. Konvertorový systém je napájen vstupním 
jmenovitým napětím 48 V DC, výstupním jmenovitým napětím 
48 V DC s maximálním přeneseným výkonem 1080 W. Dálková 
kontrola a monitoring jsou realizovány přes rozhraní Ethernet 
nebo GSM prostřednictvím MP modulů.

Power supplies of 100 W series are with construction and 
parameters intended for the continuous power supply of 
telecommunication, control and security systems in external 
environment, installed mainly on pillars, towers, high-rise 
buildings and so on. The design of the device is not disturbing in 
public areas and silent operation is ensured by passive cooling, 
making it possible to use the device near the dwelling or in the 
noise protection zone.
General features:
-   Rated input voltage 230 V AC
-   Rated output voltage 48 V DC
-   Overcurrent protection with input fuse, thermal protection, 
    signalling relay
-   Electronic output protection at short-circuit
-   Galvanic isolation of input from output
-   Mounting on the wall (optional accessory for pillar mounting)
-   Exterior version with IP68 protection and passive cooling 
-   Power supply of industrial, control, telecommunication and 
    security technology - LTE, 3G, 4G, WiFi
-   Input and output connection by connectors with IP68 protect

Remote line powering DCS-RPS offers the possibility to use the 
existing copper pairs for powering telecom equipment on more 
sites from one point without the need to build expensive mains 
connection and backup locally for each site.

The system allows for transfer of type RFT-C with power 1080 W 
to the distance up to 5 km. The converter system is powered by 
48V DC nominal input voltage, 48 V DC nominal output voltage 
and by maximum transmitted power of up to 1080 W. Remote 
control and monitoring are implemented via Ethernet or GSM by 
MP modules.

PRO APLIKACE / FOR APPLICATIONS:
-   LTE 
-   3G 
-   4G 
-   WiFi / WiMax
-   …
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AKTIVNÍ KOMPENZÁTOR
JALOVÉ ENERGIE

ACTIVE COMPENSATOR
OF REACTIVE ENERGY

Aktivní kompenzátor jalové energie představuje řešení 
problematiky jalové energie s obhajitelnými hospodářskými 
náklady. Vzhledem k účtování poplatků za energii je výhodné 
nastavit odběr na jalovou energii indukčního charakteru s cosф > 
0,95, kdy jsou účtovány poplatky pouze za energii činné složky 
[kWh], co umožňuje významně redukovat výdaje na energii.

Vlastnosti aktivního kompenzátoru jalové energie:

-  Elektronická kompenzace jalové energie – kapacitní i indukční
-  Vyvinutý použitím nejpokrokovějších technologií
-  Plní úlohu speciálního aktivního filtru, který eliminuje vliv 
   připojené reaktivní zátěže na vstupní síť
-  Na rozdíl od pasivního kompenzátoru se dokáže dynamicky 
   přizpůsobovat kompenzované zátěži a generuje takový 
   kompenzační proud, který ve výsledku eliminuje reaktivní složku 
   výkonu na hodnoty blízké nule – mírně kompenzuje do 
   indukčního charakteru, aby se vyloučil vliv tolerance měření 
   elektroměrem
-  Ztrátový výkon aktivního kompenzátoru je na rozdíl od 
   pasivního, při stejném stupni kompenzace, zanedbatelný
-  Prostorová náročnost vůči pasivním filtrům je výrazně nižší

Active compensator of reactive energy is a solution for the 
problematic of reactive power with tenable economic costs. With 
regard to billing fees of the electric energy, it‘s more efficient to 
set the  reactive electric energy for the inductive property with 
power factor cosф > 0,95, as it results in billing fees only for the 
active power [kWh], enabling significantly reduced energy costs.

Properties of active reactive energy compensator:

-  Electronic correction power factor – capacitive and inductive 
   items
-  Developed by using most advanced technologies
-  Fulfils the role of a specified filter, eliminating the impact of 
   reactive load on the input mains
-  As opposed to a passive filter, it can dynamically adapt 
   correction load and generate corrective current that results in 
   eliminating reactive energy values almost to zero – slightly 
  compensates to the inductive character to exclude the influence
   of the measurement tolerance by the electrometer
-  Power losses of the active compensator is, unlike passive at the 
   same level of compensation, negligible
-  Space requirements in compare with passive filter is 
   significantly lower

Compensator ON Compensator OFF
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JEDNOSMĚRNÉ NAPÁJECÍ SYSTÉMY
A DC/DC KONVERTORY

DC POWER SUPPLY UNITS
AND DC/DC CONVERTERS

Jednosměrné napájecí systémy slouží pro zajištění napájení 
technologie jednosměrným napětím a nabíjení baterií.

V závislosti na výkonu a požadavcích zákazníků mohou být 
napájecí systémy dodávány ve vyhotovení přenosném, 
nástěnném, skříňovém / samostatně stojícím nebo pro zástavbu 
do 19" kabinetu.

Při návrhu řešení jednosměrných napájecích systémů používáme 
modulární strukturu. Základem každého jednosměrného 
napájecího systému je modul usměrňovače. Tyto jsou dostupné v 
různých výkonových verzích a s různými standardizovanými 
hodnotami výstupních napětí. Používané moduly usměrňovačů 
jsou vyměnitelné za provozu a vyznačují se kompaktními 
rozměry, vysokou účinností, širokým rozsahem přípustní teploty 
okolí a schopností provozu s řídící jednotkou. V kombinaci s 
inteligentními řídícími jednotkami umožňují optimalizovat 
nabíjecí proces, monitorovat stav baterií, vypínat a zapínat 
moduly usměrňovačů v závislosti od aktuálního zatížení jakož i 
volit různé provozní režimy vzhledem ke zdroji energie a jeho 
možnosti. Součástí napájecích systémů je flexibilní distribuční 
panel, který podle požadavků klienta může obsahovat jištění a 
ochranu baterií před hlubokým vybitím jakož i jištění jednotlivých 
výstupů pro připojení technologie a diodové oddělení výstupu v 
případě paralelní spolupráce několika napájecích systémů.

V případě potřeby více hladin výstupních napětí je možné systém 
doplnit o DC/DC konvertory. Kromě modulárních řešení 
napájecích systémů jsou k dispozici „klasické“ usměrňovače s 
tyristorovou technologií.

Output voltage                       Module output System output
current

12 V DC                                 0.25 kW                                20  -  80 A

24 V DC                              0.4  -  3.1 kW                          14  -  2000 A

48 (60) V DC                   0.3  -  6 (1.6) kW                        5  -  10000 A

110 (125) V DC               1.1  -  6 (12) kW                        10  -  1000 A

220 V DC                            1.1  -  4.4 kW                            5  -  1000 A
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Optimisation of overall system efficiency -- Rectifier Efficiency Mode & Cycling

DC power supply units provide DC power to the technology and 
charging batteries.

Depending on the output power and customer requirements, the 
power supply units can be supplied in portable, wall-amounted, 
rack/standalone design, or for installation into a 19" cabinet.

We use a modular structure when designing DC power supply 
system solutions. Each DC power supply system is based on a 
rectifier module. These are available in various power versions 
and with various standardised values of output voltages. The 
used rectifier modules are hot swappable, and are characterised 
by compact dimensions, high efficiency, a wide range of 
permissible ambient temperature, and the ability to operate a 
control unit. In combination with smart control units, they allow 
optimising the charging process, monitoring the condition of 
batteries, switching off/on rectifier modules depending on 
current load, as well as selecting various operating modes in 
respect of the power source and its capacities. The power supply 
systems are equipped with a flexible distribution panel that can 
include, based on client requirements, circuit breakers and 
protection against the full discharge of batteries, as well as 
protection of individual outputs for connecting technology and 
diode isolation of the output in the case of parallel co-operation 
of multiple power supply systems.

When various levels of output voltages are needed, the system 
can be supplemented with DC/DC converters. In addition to 
modular solutions for power supply systems, “classic” rectifiers 
with thyristor technology are also available.
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Již více než 20 let poskytujeme
inovativní systémová řešení

INVERTOROVÉ SYSTÉMY INVERTER SYSTEMS
Invertory a invertorové systémy slouží pro napájení technologie 
střídavým napětím, přičemž na jejich vstupu je jednosměrné 
napětí. Řešení může být vytvořeno s použitím:
-  kompaktních samostatně stojících nebo nástěnných invertorů 
   malých výkonů
   invertorů s integrovaným statickým přepínačem a galvanickým 
   oddělením
-  modulárních invertorových systémů s beztransformátorovou 
   technologií a vysokou účinností

Modulární invertorové systémy představují plně redundantní 
řešení s vyloučením klasického statického přepínače, který 
výrazně ovlivňuje celkovou spolehlivost Design se dvěma 
napájecími vstupy a provozními režimy s AC/AC a DC/AC konverzí 
umožňuje dosáhnout úspory nákladů díky vysoké celkové 
účinnosti a širokému teplotnímu rozsahu, jakož i díky snížení 
potřebného výkonu usměrňovače. Je možné dosáhnout 
výrazného snížení ztrát až o 2/3 oproti klasickému řešení.

The inverters and inverter systems supply AC power to the 
technology, with DC voltage at the input. The solution can be 
created using:
-  compact standalone or wall-mounted inverters of low outputs
-  inverters with integrated static switch and galvanic isolation
-  modular inverter systems with transformerless technology and 
   high efficiency

The modular inverter systems represent a fully redundant 
solution with the exclusion of a classic static switch, which 
significantly affects overall reliability. The design featuring two 
power supply inputs and operating modes with AC/AC and 
DC/AC conversion enables achieving cost savings. This is due to 
high overall efficiency and wide temperature range, as well as the 
necessary output power of rectifiers being reduced. A significant 
reduction of losses by up to two-thirds can be achieved 
compared to the conventional solution.

DC input AC output Module power output System power output

1 x 230 V AC                                
3 x 230/400 V AC

48 V DC                                                                            500 - 20000 VA                      0.5  -  480 kVA

24 V DC                                                                                    1500 VA                            1.5  -  48 kVA

60/110 V DC                                                                            2500 VA                            2.5  -  80 kVA

125/220 V DC                                                                         2500 VA                            2.5  -  80 kVA
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Již více než 20 let poskytujeme
inovativní systémová řešení

ZDROJE UPS UPS UNITS
Zdroje UPS slouží pro zajištění nepřetržitého napájení 
technologie střídavým napětím. Naše řešení pokrývají výkony od 
stovek wattů až megawatty s dobou zálohovaní od sekund až po 
několik hodin, případně dní. Pro akumulaci energie mohou být v 
dodávaných zdrojích UPS použité olověno-kyselinové, NiCd 
případně lithiové baterie nebo kinetický modul (setrvačník) nebo 
superkapacitory. Naše produktové portfolio zahrnuje:
-  Malé zdroje UPS do 3 kVA, resp. do 11 kVA v provedení  
   samostatně stojícím pro zástavbu do 19" kabinetu nebo 
   duálním
-  Zdroje UPS s beztransformátorovou technologií a IGBT   
   usměrňovačem - kompaktní rozměry a nízká hmotnost, vysoká  
   účinnost, vhodné pro spolupráci s elektrickými zdrojovými 
   agregáty
-  Zdroje UPS s transformátorem na výstupu invertoru a IGBT 
   usměrňovačem - galvanické oddělení zátěže od baterií, vysoká 
   přetížitelnost a vyšší zkratové proudy, vysoká účinnost, vhodné 
   pro spolupráci s elektrickými zdrojovými agregáty
-  Zdroje UPS s transformátorem na výstupu invertoru a 
   tyristorovým usměrňovačem - pro zvlášť náročné průmyslové 
   aplikace s možností doplnit i o další oddělovací transformátory 
   na vstupu usměrňovače nebo bypass vstupu
-  Modulární zdroje UPS - kompaktní rozměry a nízká hmotnost 
   beztransformátorové technologie ve spojení s výhodami 
   modulárního designu

Ke zdrojům UPS je dostupné bohaté příslušenství zahrnující 
monitorovací software, rozšiřující komunikační karty, 
environmentální snímače, bypass rozvaděče a mnohé další.

The UPS units provide an uninterrupted supply of AC power to 
the technology. Our solutions cover outputs ranging from 
hundreds of watts to megawatts, with backup period ranging 
between seconds, several hours, and even days. In order to 
accumulate energy, the supplied UPS units may feature lead-acid 
batteries, NiCd or possibly lithium batteries, respectively a kinetic 
module (flywheel) or supercapacitors. Our product portfolio 
covers:
-  Small UPS units up to 3kVA, respectively up to 10kVA in 
   standalone design, for installation into 19" cabinets or in dual 
   design
-  UPS units with transformerless technology and IGBT rectifier,  
   compact dimensions and low weight, high efficiency, suitable 
   for working with gensets
-  UPS units with a transformer at the inverter output and IGBT 
   rectifier – galvanic isolation of the load from batteries, high 
   overload capacity and higher short-circuit currents, high 
   efficiency, suitable for working with gensets
-  UPS units with a transformer at the inverter output and 
  thyristor rectifier – for heavy duty industrial applications with the 
   option to add additional isolating transformers at the rectifier 
   input and/or at the by-pass input
-  Modular UPS units - compact dimensions and low weight of 
   transformerless technology, combined with the benefits of 
   modular design

The UPS units come with numerous available accessories, 
including monitoring software, expansion communication cards, 
environmental sensors, by-pass distributors, etc.

on-line / transformerless                     0.7  -  20 kVA                      6.5  -  20 kVA                     10  -  1000 kVA

on-line / transformer on 
the inverter output                                     10  - 100 kVA                    10  -  800 kVA

on-line / modular                                  1.5  -  160 kVA                      6  -  160 kVA                    20  -  2400 kVA

Technology                                                1P/1P                                 3P/1P                                   3P/3P

line-interactive / tower/19IN              0.6  -  3 kVA

on-line / 19IN                                           1  -  11 kVA                        6.5  -  10 kVA                     25  -  75 kVA 
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Již více než 20 let poskytujeme
inovativní systémová řešení

ELEKTRICKÉ ZDROJOVÉ AGREGÁTY GENSETS
Rozsah výkonů elektrických zdrojových agregátů pokrývá výkony 
od 9 do 2200 kVA s využitím jako primární zdroj energie nebo 
jako záložní zdroj. Všechny elektrické zdrojové agregáty jsou 
vybaveny čtyřtaktním naftovým motorem od celosvětově 
uznávaných výrobců:

The output range of gensets is between 9 and 2200 kVA, used as 
a primary source of energy or as a backup source. All gensets are 
equipped with a four-stroke diesel engine, made by renowned 
international manufacturers:

Options:
-  GS non-bonneted, bonneted, bonneted with soundproofing or 
   installed in a container
-  GS without ecological tub or with integrated ecological tub
-  Homologated chassis or chassis for slow transport
-  Control unit for manual control or with automatic start-up on 
   power outage
-  Control unit for concurrent operation with the mains or multiple 
   gensets
-  ATS distributor equipped with contactors or power 
   disconnectors with motorised actuator
-  Remote genset monitoring and control
-  Integrated fuel tank and/or external fuel tank

Možnosti:
-  EZA nekapotovaný, kapotovaný, kapotovaný s odhlučněním 
   nebo umístěný v kontejneru
-  EZA bez ekologické vany nebo s integrovanou ekologickou 
   vanou
-  Homologovaný podvozek nebo podvozek pro pomalý převoz
-  Řídící jednotka pro manuální ovládání nebo s automatickým 
   startem při výpadku sítě
-  Řídící jednotka pro paralelní provoz se sítí nebo více EZA
-  Rozvaděč ATS vybaven stykači nebo výkonovými odpínači s 
   motorovým pohonem
-  Dálkové monitorování a ovládání agregátu
-  Integrovaná palivová nádrž nebo externí palivová nádrž
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