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ÚVOD
Vo svete sofistikovaných, deň čo deň dokonalejších informačných technológií a automatizovaných a robotických  
systémov, sa stále  viac  stretávame  s kontinuálnymi technologickými procesmi, ktoré sú z hľadiska zabezpečenia 
napájania elektrickou energiou  kritické. Tieto procesy sú  veľmi citlivé  aj na krátkodobé poklesy a prerušenia 
napájacieho napätia. Ich výkonové a akčné členy vtedy môžu vykazovať poruchy činnosti, ktorých dôsledkami sú 
väčšinou ekonomické straty, prípadne ich dôsledky môžu byť až fatálne. Aby nedochádzalo k poruchám kritických 
technologických procesov z dôvodu poklesu alebo prerušeniu napájania, je potrebné ich chrániť zdrojom 
nepretržitého napájania so systémom automatického riadenia a využitím zariadení výkonovej elektroniky. Medzi 
najčastejšie chránené kritické technologické systémy patria obyčajne telekomunikačné zariadenia, počítačové 
systémy, systémy zabezpečujúce dopravu, bezpečnostné zariadenia, nemocničné prístroje a ďalšie.

Zdroj nepretržitého napájania je zariadenie alebo systém, ktorý zabezpečuje plynulú dodávku elektrickej energie 
technologickým zariadeniam vyžadujúcim bezvýpadkovú prevádzku. Okrem základnej úlohy zabezpečenia 
ochrany pred výpadkom napájacieho napätia môže zabezpečovať aj ďalšie funkcie, ako napr. kompenzácia 
účinníka, aktívny filter vyšších harmonických, vyrovnávanie poklesov napätia a obmedzovanie odberových maxím. 
Interval, počas ktorého zdroj nepretržitého napájania udrží technologické zariadenie v prevádzke, je dané zdrojom 
energie a ďalšími parametrami. Pohybuje sa rádovo od niekoľkých sekúnd po niekoľko hodín.

Rast elektronizácie a automatizácie technologických procesov vedie k rastu spotreby elektrickej energie, k 
potrebe uplatňovať energeticky nenáročné technológie a k potrebe hľadať ekologické riešenia problematiky 
zásoby energetických zdrojov. Takýmto ekonomicky perspektívnym ekologickým riešením je vytváranie záložných 
zdrojových systémov z recyklovateľných elektrických zdrojov s alternatívnym využitím obnoviteľných zdrojov 
elektrickej energie (slnečnej, veternej, vodnej,...).  
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PREDSTAVENIE  SPOLOČNOSTI A2B, S.R.O.

HISTÓRIA 

Spoločnosť A2B, s.r.o. je výrobnou a obchodnou spoločnosťou poskytujúcou komplexné riešenia systémov a 
služieb súvisiacich so zabezpečením nepretržitého napájania pre kritické oblasti telekomunikácií, priemyslu, 
masmédií, informatiky, distribúcie a ochrany dát, energetiky, dopravy, zdravotníctva, bezpečnosti a ostatné životne 
dôležité oblasti.

Spoločnosť A2B, s.r.o. bola založená v roku 1996 v Žiline. A2B, s.r.o. je modernou spoločnosťou, ktorá pôsobí v 
oblasti napájania telekomunikačných a priemyselných technológií na území Slovenskej republiky a taktiež v 
zahraničí.  Hlavnou oblasťou pôsobenia firmy je výroba, dodávka a servis napájacích systémov, zálohových 
systémov, invertorových systémov, špeciálnych zákazníckych zostáva ďalších zariadení súvisiacich so 
zabezpečením napájania telekomunikačných a priemyselných zariadení. Od svojho vzniku sa spoločnosť zamerala 
najmä na poskytovanie kvalitných služieb v uvedenej oblasti. Výsledkom úspešného pôsobenia firmy ako trvalého 
a spoľahlivého partnera je neustále sa zvyšujúci počet spokojných zákazníkov. 

V rámci svojho pôsobenia spolupracuje s renomovanými medzinárodnými spoločnosťami: 
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SÚČASNOSŤ
POSLANIE SPOLOČNOSTI 

Poslaním spoločnosti A2B, s.r.o. je služba zákazníkom. Táto služba začína analýzou aktuálneho stavu napájania 
kritických technológií zákazníka, pokračuje odborným poradenstvom a návrhom ekologicky a ekonomicky 
najvýhodnejšieho riešenia, spracovaním projektovej dokumentácie, samotnou realizáciou projektu, záručným a 
pozáručným servisom a končí demontážou a ekologickou likvidáciou vyradených technologických zariadení.

CIELE SPOLOČNOSTI

Plniť poslanie spoločnosti nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku a tým podporovať úsilie o 
skvalitnenie, optimalizáciu a zefektívnenie svojej činnosti a znižovanie celkových nákladov (TCO).

Zvyšovať kvalitu výroby a služieb zavádzaním inovatívnych, ekologicky „čistých“ technológií a procesov.

Dôslednou orientáciou na ochranu životného prostredia posilniť svoju pozíciu na domácom a zahraničnom trhu.

Flexibilne reagovať na rýchly vývoj procesných (kritických) technológií a z toho vyplývajúce zmeny nárokov na 
zabezpečenie ich nepretržitého napájania.

Predvídať budúce očakávania vo väzbe na zjednodušenie údržby a bezpečnosti servisných prác na systémoch 
nepretržitého napájania, migráciu a obmenu technológií, ako aj na zmeny súvisiace s nárastom výkonu a množstva 
napájanej technológie.

VÍZIA SPOLOČNOSTI

Dosiahnuť silné postavenie na Slovensku v oblasti nepretržitého napájania kľúčových technológií v rozhodujúcich 
odvetviach národného hospodárstva a postupne sa významnou mierou etablovať aj v zahraničí. 

HODNOTY SPOLOČNOSTI

Trvalo platnou devízou našej spoločnosti sú jej dlhodobé 
vzťahy s obchodnými partnermi, budované na báze 
korektných medziľudských a partnerských vzťahov. 
Preferujeme ich v každodennej spolupráci s dôrazom na 
rovnocennosť, rešpektovanie názorovej rôznorodosti, 
vzájomnú výhodnosť a transparentnosť zmluvných 
vzťahov.

V práci, ako aj v komunikácii s partnermi, oceňujeme 
morálne a mravné hodnoty, ako sú poctivosť, 
spravodlivosť, vzájomná úcta, zodpovednosť a 
dôvera.

Najväčšou hodnotu našej spoločnosti sú jej ľudia. 
Preto zabezpečujeme ich trvalý odborný rast, 
podporujeme tímovú prácu, ale aj úsilie pri uplatňovaní 
najnovších poznatkov z oblasti vedy, techniky aj 
podnikového riadenia. Vysoko profesionálny prístup k 
práci je to, čo našim partnerom ponúkame, ale čo 
zároveň od nich vyžadujeme.

S ohľadom na zdravie našich ľudí a na zdravie 
nastupujúcej generácie sa významnou mierou venujeme 
problematike životného prostredia. V praxi to pre nás 
znamená zavádzanie technológií s vysokou účinnosťou a 
nízkou hladinou emisií, využívajúcich obnoviteľné zdroje 
energie, ale aj ekologickú likvidáciu a recykláciu odpadov.

S ochotou pomáhame tým, ktorí to potrebujú a 
usilujeme sa vytvárať dôstojné podmienky pre život. 
Prostredníctvom účasti na programe sociálneho rozvoja 
nášho regiónu, ako aj prostredníctvom našich partnerov,
prejavujeme vzájomnú spolupatričnosť a podporujeme 
občiansku solidaritu.
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ZAMERANIE SPOLOČNOSTI
Pre svojich zákazníkov ponúkame široké portfólio produktov:

-    jednosmerné zdroje a modulárne napájacie systémy
-    DC/DC konvertory
-    Invertory, solárne invertory a modulárne invertorové systémy s vysokou účinnosťou a vysokou spoľahlivosťou     
-    zdroje UPS, vrátane zotrvačníkových a modulárnych s vysokou účinnosťou a dlhou životnosťou
-    elektrické zdrojové agregáty
-    zákaznícky orientované zostavy napájacích systémov (AC/DC, DC/DC, DC/AC,...)
-    oloveno-kyselinové akumulátory zaliate a bezúdržbové
-    sodíkovo - niklové batérie s nulovými emisiami a nízkymi prevádzkovými nákladmi
-    fotovoltaické panely
-    solárne nabíjače
-    automatické prepínače  (ATS)
-    statické prepínače (STS)
-    regulované záťaže pre výkon kapacitných testov batérií a zaťažových testov napájacích systémov
-    DC rozvádzače pre telekomunikácie a priemysel
-    rozvádzače vlastnej spotreby
-    systémy lokálneho a diaľkového dohľadu / monitoringu
-    klimatizované technologické kabinety

Naši kvalifikovaní a vyškolení pracovníci poskytujú služby spojené s prevádzkou a údržbou napájacích a 
záložných systémov:

-    analýza jestvujúceho stavu a potrieb zákazníka, návrh možných riešení
-    návrh, vývoj a výroba zákazníckych riešení (podľa špecifických požiadaviek zákazníka)
-    technická podpora a konzultačná činnosť
-    akceptačné testy vo výrobnom závode pre koncového zákazníka
-    inštalácia zariadení
-    technická asistencia na mieste pri uvádzaní do prevádzky, 
     údržbe a oprave
-    odborné prehliadky a skúšky zariadení
-    zabezpečenie náhradných dielov
-    profylaktické prehliadky zariadení
-    kapacitné skúšky batérií
-    záťažové testy
     údržba a oprava zariadení
-    logistické služby
-    technické školenie
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CERTIFIKÁTY

ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI
Spoločnosť A2B, s.r.o. má od svojho vzniku sídlo v závode v Žiline. Pre efektívnejšiu komunikáciu s našimi 
zákazníkmi využíva pobočku v Bratislave, ktorá zastrešuje najmä obchodné a servisné činnosti. 

Naša spoločnosť zamestnáva dlhodobo viac než 50 stálych zamestnancov, z čoho prevažnú časť  tvorí 
kvalifikovaný technický personál.

O neustálu spokojnosť našich zákazníkov a partnerov sa starajú pracovníci v nasledovných útvaroch:

-    Odbor obchodných a marketingových činností

-    Odbor výrobno technický

-    Odbor servisu a inštalácií

Spoločnosť A2B, s.r.o. má zavedený a certifikovaný integrovaný systém manažérstva ISM, ktorý je 
každoročne preverovaný nezávislou audítorskou spoločnosťou a zodpovedá požiadavkám medzinárodných noriem EN 
ISO 9001:2008 pre systém manažmentu kvality, EN ISO 14001:2004 environmentálneho manažérstva a OH 
SAS 18001:2007 pre systémy bezpečnosti a ochrany zdravia.

Naša spoločnosť  má potvrdenie NBÚ SR o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa.
Spoločnosť A2B, s.r.o. je držiteľom Oprávnení vydávaných Technickou 
inšpekciou pre oblasť činností:

-    výroba technických zariadení elektrických

-    odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických
     zariadení elektrických

-    oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu:

     - oprava a údržba

     - rekonštrukcia

     - montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

pre technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane 
bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu.
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VYBRANÉ REFERENCIE

Telekomunikácie, IT, dátové centrá:

•   Orange Slovensko, a.s.     •   Slovak Telekom, a.s.

•   Alcatel-Lucent Slovakia, a.s.     •   Nokia Siemens Networks Slovakia, s.r.o.

•   Towercom, a.s.      •   GTS Slovakia, s.r.o.

Výroba a rozvod elektrickej energie:

•   Východoslovenská energetika, a.s.    •   Slovenské elektrárne, a.s.

•   Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s.  •   Siemens

•   ABB        •   Vapor

•   Corpoelec       •   VSEit

Priemysel a výrobné závody:

•   Emerson - Branson, a.s.     •   Petit Press, a.s.

•   PSA Peugeot Citroën Slovakia    •   Leoni Slowakia, s.r.o.

Ťažobný priemysel, plynárne, rafinérie:

•   Transpetrol, a.s.      •    Nafta, a.s.

•   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   •    MND

•   Debswana       •    Slovnaft, a.s.

Doprava a logistika:

•    Železnice Slovenskej republiky    •   Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
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PRODUKTY
HYBRIDNÉ RIEŠENIA NAPÁJANIA 
A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE
V odľahlých miestach bez vybudovaného prístupu k verejnej 
elektrickej sieti je možné okrem nákladného riešenia 
dobudovania elektrickej prípojky využiť hybridné riešenia 
napájania s využitím obnoviteľných zdrojov energie. 
Samotné riešenie je možné vyskladať z viacerých častí 
podľa požiadaviek zákazníka a možností v danej lokalite.

Základom riešení sú „solárne“ batérie vhodné pre cyklickú 
prevádzku, ktoré zabezpečujú akumuláciu nadprodukcie 
energie  a následne dodávku energie pri jej nedostatku z 
iných zdrojov.

Ako zdroj energie možno využiť elektrický zdrojový agregát 
a/alebo obnoviteľné zdroje energie, akým je napríklad 
solárna energia. Používame fotovoltaické panely v 
kombinácii s modernými solárnymi nabíjačmi s MPPT 
funkciou pre dosiahnutie čo najvyššieho zisku energie.

Oproti „klasickým“ riešeniam ostrovného systému s využitím elektrického zdrojového agregátu v 
nepretržitom chode umožňujú naše riešenia dosiahnuť nasledovné výhody:

-   úspora nákladov na servis EZA

-   úspora paliva vďaka optimalizácii chodu EZA

-   zníženie hlučnosti

-   zníženie produkcie škodlivín

-   zvýšenie spoľahlivosti napájania

-   možnosť vytvoriť riešenia výlučne s využitím obnoviteľných zdrojov energie



Oloveno-kyselinové batérie            Menovitá kapacita
Menovité napätie             Očakávaná životnosť

2V 4V 6V 12V Float @ 20°C

V
R

LA

AGM 0,8 až 2000 Ah 5 až >12 rokov

AGM Front Terminal 40 až 180 Ah    >12 až 15 rokov

GEL Front Terminal 100 až 200 Ah    >12 až 15 rokov

GEL OPzV 220 až 3350 Ah    18 rokov

ZA
LIATE

OPzS 100 až 3500 Ah    20 rokov

OPzS blok 50 až 300 Ah   15 rokov

GroE 75 až 2600 Ah    25 rokov
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BATÉRIE
Staničné batérie sú dôležitou súčasťou systémov 
zabezpečujúcich nepretržité napájanie telekomunikač-
ných  zariadení, v bankovníctve, počítačových technoló-
giách, počítačom riadených procesoch, ako aj v mno-
hých iných aplikačných oblastiach. Staničné batérie sa 
používajú na zabezpečenie nepretržitého napájania v 
prípade poruchy/výpadku napájacej siete.

Produktová rada oloveno-kyselinových batérií obsahuje 
tak bezúdržbové batérie (VRLA) ako aj zaliate batérie 
(flooded) v širokom rozsahu kapacít. Batérie určené pre 
staničné aplikácie pokrývajú spolu s dostupným príslu-
šenstvom takmer všetky oblasti vyžadujúce použitie 
batérií určených pre staničné aplikácie. V závislosti od 
špecifík daného projektu obsahuje dodávka tovaru 
okrem samotných batérií aj ďalšie súvisiace súčasti:

-  Izolované batériové prepoje pevné a/alebo flexibilné

-  Izolované batériové stojany
   (dostupné sú aj stojany s rôznou seizmickou
   odolnosťou)

-  Záchytné vane

-  Batériové kabinety

-  Bezpečnostné prvky (varovné nápisy, zábrany a kryty)

-  Vybavenie personálu údržby (ochranné pracovné
   pomôcky, hustomer, teplomer)

Novou skupinou produktov pre použitie so zdrojmi 
obnoviteľnej energie sú sodíkovo - niklové batérie, 
garantujúce vysokú životnosť, spoľahlivosť a 
bezpečnosť s nulovými emisiami.

Vlastnosti:

-  Prevádzka pri ľubovoľnej vonkajšej teplote

-  Schopnosť ukladať energiu počas nekonečného
   obdobia

-  Žiadne škodlivé emisie

-  Rýchla nabíjacia a vybíjacia kapacita

-  Neobsahuje žiaden toxický ani škodlivý materiál

-  Bezúdržbové

-  Nízke náklady na prevádzku

-  Všetky súčiastky sú kompletne recyklovateľné 
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Menovité napätie bat. sady             24 V DC      48 V DC     110 V DC     220 V DC     400 V DC     600 V DC

RZ120 max. vybíjací prúd              60 A         120 A           30 A            20 A            10 A              8 A

RZ240 max. vybíjací prúd             125 A        240 A           60 A            40 A            20 A             15 A

ZARIADENIA PRE TESTOVANIE A MONITOROVANIE BATÉRIÍ
Zariadenia RZ120 a RZ240 sú univerzálne regulované záťaže určené pre:

-    Testovanie batérií s napätiami 24 až 800 V DC

-    Záťažové testy jednosmerných zdrojov do 800 V DC

-    Záťažové testy zdrojov striedavého napätia do 230 V AC

-    Možnosť pripojenia maximálne 12 meracích modulov MM-02 (max. 288 blokov)

Meracie moduly MM-02 sú určené pre:

-    Testovanie batérií v spolupráci so zariadením RZ120 alebo RZ240

-    Monitorovanie batérií počas prevádzky

-    Merací modul MM-02 obsahuje 24 vstupov pre meranie napätia (max. 20V/vstup) a jeden vstup pre meranie
     teploty

-    Bezdrôtová komunikácia modulov s nadradeným systémom / záťažou
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JEDNOSMERNÉ ZDROJE A DC/DC KONVERTORY

Optimalizácia celkovej účinnosti systému -- Rectifier Efficiency Mode & Cycling

Výstupné napätie Výkon modulu Výstupný prúd 
systému

12 V dc 0,25 kW 20 až 80 A

24 V dc 0,4 až 3,1 kW 14 až 2000 A

48 V dc 0,3 až 6 kW 7 až >10000 A

110 V dc 1,1 až 4,4 kW 10 až > 600 A

220 V dc 1,1 až 4,4 kW 5 až > 300 A

86%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

88%

90%

92%

96%

Záťaž v %

Účinnosť v %

98%

Jednosmerné zdroje slúžia pre zabezpečenie napájania technológie jednosmerným napätím a/alebo nabíjanie 
batérií.

V závislosti od výkonu a požiadaviek zákazníka môžu byť napájacie systémy dodávané vo vyhotovení prenosnom, 
nástennom, skriňovom/samostatne stojacom alebo pre zástavbu do 19“ kabinetu.

Pri návrhu riešenia jednosmerných napájacích systémov využívame modulárnu štruktúru. Základom každého 
jednosmerného napájacieho systému je modul usmerňovača. Tieto sú dostupné v rôznych výkonových veľkostiach 
a s rôznymi štandardizovanými hodnotami výstupných napätí. Používané moduly usmerňovačov sú vymeniteľné za 
prevádzky a vyznačujú sa kompaktnými rozmermi, vysokou účinnosťou, širokým rozsahom dovolenej teploty 
okolia a schopnosťou prevádzky riadiacej jednotky. V kombinácií s inteligentnými riadiacimi jednotkami umožňujú 
optimalizovať nabíjací proces, monitorovať stav batérií, vypínať a zapínať moduly usmerňovačov v závislosti od 
aktuálneho zaťaženia ako aj voliť rôzne prevádzkové módy vzhľadom na zdroj energie a jeho možnosti. Súčasťou 
napájacích systémov je flexibilný distribučný panel, ktorý podľa požiadaviek klienta môže obsahovať istenie a 
ochranu batérií pred hlbokým vybitím ako aj istenie jednotlivých výstupov pre pripojenie technológie a diódové 
oddelenie výstupu v prípade paralelnej spolupráce viacerých napájacích systémov.

V prípade potreby viacerých hladín výstupných napätí je možné systém doplniť o DC/DC konvertory. Okrem 
modulárnych riešení napájacích systémov sú k dispozícií aj „klasické“ usmerňovače s tyristorovou technológiou.
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INVERTOROVÉ SYSTÉMY

DC vstup AC výstup Výkon modulu Výkon systému

24 V dc

1 x 230 V ac                                 
3 x 230/400 V ac

1500 VA 1,5 až >48 kVA

AVk 08> ža 5,0AV 0052 ža 005cd V 84

AVk 08> ža 5,2AV 0052cd V 011

AVk 08> ža 5,2AV 0052cd V 022

Invertory a invertorové systémy slúžia pre napájanie technológie striedavým napätím pričom na ich vstupe je 
jednosmerné napätie. Riešenie môže byť vytvorené s použitím:

-    kompaktných samostatne stojacich alebo nástenných invertorov malých výkonov

-    invertorov s integrovaným statickým prepínačom a galvanickým oddelením

-    modulárnych invertorových systémov s beztransformátorovou technológiou a vysokou účinnosťou

Modulárne invertorové systémy predstavujú plne redundantné riešenie s vylúčením klasického statického 
prepínača výrazne ovplyvňujúceho celkovú spoľahlivosť. Dizajn s dvomi napájacími vstupmi a prevádzkovými 
módmi s AC/AC a DC/AC konverziou umožňuje dosiahnuť úsporu nákladov vďaka vysokej celkovej účinnosti a 
širokému teplotnému rozsahu ako aj vďaka zníženiu potrebného výkonu usmerňovačov. Je možné dosiahnuť 
výrazné zníženie strát až o 2/3 oproti klasickému riešeniu.
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ZDROJE UPS

 f3/f3 f1/f3f1/f1aigólonhceT

  AVk 3 ža 4,0rewot / evitcaretni-enil

  AVk 3 ža 5,0NI91 / evitcaretni-enil

on-line / 19IN                                             1 až 10 kV                     6,5 až 10 kVA 

on-line / transformerless                     0,7 až 20 kV                     6,5 až 20 kVA                      10 až 120 kVA

on-line / transformátor na 
výstupe invertora                                  10 až 100 kVA                     10 až 800 kVA

on-line / modulárne                               20 až 160 kVA                 20 až 160 kVA                    15 až 200 kVA

Zdroje UPS slúžia pre zabezpečenie nepretržitého napájania technológie striedavým 
napätím. Naše riešenia pokrývajú výkony od stoviek wattov až po megawatty s dobou 
zálohy od sekúnd až po niekoľko hodín, prípadne dní. Pre akumuláciu energie môžu byť v 
dodávaných zdrojoch UPS použité oloveno-kyselinové batérie prípadne batérie NiCd 
alebo kinetický modul (zotrvačník). Naše produktové portfólio zahŕňa:

-    malé zdroje UPS do 3kVA, resp. do 10kVA vo vyhotovení samostatne stojacom, pre 
     zástavbu do 19“ kabinetu alebo duálnom

-    zdroje UPS s beztransformátorovou technológiou a IGBT usmerňovačmi - kompaktné 
     rozmery a nízka hmotnosť, vysoká účinnosť, vhodné pre spoluprácu s elektrickými 
     zdrojovými agregátmi

-    zdroje UPS s transformátorom na výstupe invertora a IGBT usmerňovačom - 
     galvanické oddelenie záťaže od batérií, vysoká preťažiteľnosť a vyššie skratové prúdy, 
     vysoká účinnosť, vhodné pre spoluprácu s elektrickými zdrojovými agregátmi

-    zdroje UPS s transformátorom na výstupe invertora a tyristorovým usmerňovačom - 
     pre zvlášť náročné priemyselné aplikácie s možnosťou doplniť aj o ďalšie oddeľovacie 
     transformátory na vstupe usmerňovača a/alebo by-pass vstupe

-    modulárne zdroje UPS - kompaktné rozmery a nízka hmotnosť beztransformátorovej 
     technológie v spojení s výhodami modulárneho dizajnu

K zdrojom UPS je dostupné bohaté príslušenstvo zahŕňajúce monitorovací softvér, 
rozširujúce komunikačné karty, environmentálne snímače, by-pass rozvádzače a mnohé 
ďalšie.
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KLIMATIZOVANÉ TECHNOLOGICKÉ KABINETY

Technologické kabinety sa vyznačujú nasledovnými vlastnosťami:

-    Dvojplášťový izolovaný kabinet

-    Oddelený priestor pre batérie a pre technológiu a napájací systém

-    Priestor batérií s termoelektrickým chladením (peltierove články)

-    Priestor technológie s prevetrávaním a ohrevom

-    Dvojica uzamykateľných dverí / jedna strana prístup k technológii / druhá strana prístup k batériám a 
     napájaciemu systému

-    Priestor technológie je vybavený rámom 19“

-     AC a DC distribúcia je umiestnená po stranách  

-    LED osvetlenie, dverné kontakty, AC a DC rozvody, prepäťová ochrana, servisná zásuvka a iné 
     vybavenie podľa požiadaviek zákazníka

-    19“ zdrojová časť

Oddelenie batériového priestoru od zdrojovej časti a technológie umožňuje individuálne riešiť stabilizáciu každého 
priestoru samostatne. Priestor batérií má udržiavanú optimálnu teplotu pre vylúčenie vplyvu okolitej teploty na 
životnosť batérií. Technológia a napájací systém sú umiestnené v samostatnom prevetrávanom priestore (využíva 
sa širší teplotný rozsah) so vzduchovými filtrami zabezpečujúcimi čistotu vnútorného prostredia.

Outdoor kabinety predstavujú moderné integrované riešenie umožňujúce dosiahnuť nízke celkové prevádzkové 
náklady:

-    Oddelený priestor – nie je potrebné dimenzovať chladiaci systém batérií na stratové teplo technológie

-    Termoelektrické chladenie eliminuje negatívny vplyv klimatizácií na napájaciu sieť

-    Znížená hlučnosť a predĺžená životnosť ventilátorov vďaka regulácii otáčok ventilátorov v závislosti od teploty

-    Zabezpečenie optimálneho prostredia pre životnosť batérie
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ELEKTRICKÉ ZDROJOVÉ AGREGÁTY

Rozsah výkonov elektrických zdrojových agregátov pokrýva výkony od 9 do 2200 kVA s využitím ako primárny 
zdroj energie alebo ako záložný zdroj. Všetky elektrické zdrojové agregáty sú vybavené štvortaktným naftovým 
motorom od celosvetovo uznávaných výrobcov:

Možnosti:

-    EZA nekapotovaný, kapotovaný, kapotovaný s 
     odhlučnením alebo umiestnený v kontajneri

-    EZA bez ekologickej vane alebo s integrovanou
     ekologickou vaňou

-    homologizovaný podvozok alebo podvozok pre
     pomalý prevoz

-    riadiaca jednotka pre manuálne ovládanie alebo s
     automatikou štartu pri výpadku siete

-    riadiaca jednotka pre paralelnú prevádzku so sieťou
     alebo viacerými EZA

-    rozvádzač ATS vybavený stýkačmi alebo výkonovými
     odpínačmi s motorovým pohonom

-    diaľkové monitorovanie a ovládanie agregátu

-    integrovaná palivová nádrž a/alebo externá palivová
     nádrž     
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