
















Conversia energiei în medii cu restricţii severe

NAVE MARITIME

Convertor PHASYS 
DC/AC

Redresor SHARYS IP UPS și alte produse 
personalizate

Energia dvs., expertienţa noastră

Sistem de monitorizare 
a circuitelor 
de distribuţie 
DIRIS BCMS 720

Întrerupătoare-
comutatoare automate 
și cu control de la 
distanţă ATYS

Îndeplinirea cerinţelor de disponibilitate și performanţă a 
energiei dumneavoastră

CENTRE DE DATE

UPS Green Power 2.0 
și sistem de transfer 
static STATYS

UPS DELPHYS MXSoluţie ATS Bypass de 
tipul „zero probleme”

Contor 
multifuncţional 
DIRIS A (PMD)

Asigurarea continuităţii instalaţiilor dumneavoastră

TRANSPORT

Componente pentru cofret 
de distribuţie cu comutatoare 
cu fuzibile FUSERBLOC

Asigurarea competitivităţii unităţii dvs.

INDUSTRIE

Pachete software pentru 
managementul energiei 
VERTELIS SUITE

UPS MASTERYS IP+ 
pentru medii 
industriale grele

Sistem pentru corecţia 
factorului de putere 
COSYS PFC

Reducerea facturilor dvs. de energie și dependenţa energetică

CLĂDIRI INTELIGENTE

Pachete software pentru 
managementul energiei 
VERTELIS SUITE

Contor de energie 
COUNTIS E și contor 
multifuncţional 
DIRIS A (PMD)

Invertor 
SUNSYS PV

Convertor de 
energie și sistem de 
stocare a energiei 
SUNSYS PCS2

Întrerupătoare-
comutatoare automate 
și cu control de la 
distanţă ATYS

Sistem de alimentare 
hibrid SUNSYS HPS

Separator de sarcină 
pentru aplicaţii 
fotovoltaice SIRCO PV

Garantarea performanţei, securităţii și durabilităţii instalaţiilor dvs. fotovoltaice

ENERGIE REGENERABILĂ

Sistem de conversie 
și stocare a energiei 
SUNSYS PCS2

Cutie de conexiune 
a șirurilor de panouri 
fotovoltaice

Securizarea administrării instalaţiilor dvs. cu securitate ridicată și a 
instalaţiilor cu riscuri seismice 

CENTRALE ELECTRICE

Convertor 
PHASYS DC/AC

Redresor 
SHARYS IP

UPS și alte 
produse 
personalizate

Carcasă de siguranţă cu 
separator de sarcină pentru 
medii normale și explozive

Ajutorul dvs. pentru satisfacerea cerinţelor de energie

DISTRIBUŢIE PUBLICĂ ȘI REŢEA INTELIGENTĂ

Sistem de conversie 
și stocare a energiei 
SUNSYS PCS2

Bară de alimentare 
cu tensiune joasă 
TIPI și contor 
multifuncţional DIRIS

Unitate auxiliară 
cu inversor ATYS

Separatoare de sarcină 
SIRCO și SIDER

Contoare multifuncţionale 
DIRIS A (PMD) și 
transformatoare de curent 
0,2s cu precizie ridicată

Asigurarea continuităţii afacerii și a siguranţei vizitatorilor

CENTRE COMERCIALE

Pachete software pentru 
managementul energiei 
VERTELIS SUITE

Contor de energie 
COUNTIS E și 
concentrator de 
impulsuri pentru 
diferite utilităţi

Întrerupător-
comutator 
modular automat 
și controlat de la 
distanţă ATYS M

Invertor 
SUNSYS PV

Surse de energie 
MASTERYS EM și 
DELPHYS EM pentru 
sisteme de urgenţă

Controlul și siguranţa energiei dumneavoastră

INDUSTRIA GREA

Analizor de reţea 
DIRIS N

UPS DELPHYS MX Componente pentru cofret de 
distribuţie cu comutatoare cu 
fuzibile FUSERBLOC

Cofret de siguranţă cu 
întrerupător de sarcină pentru 
medii standard și explozive

Întrerupătoare-
comutatoare automate 
și cu control de la 
distanţă ATYS

Garantarea siguranţei pacienţilor și performanţei 
energetice a spitalului dumneavoastră

UNITĂŢI MEDICALE

UPS 
Green Power 2.0

Contor 
multifuncţional 
DIRIS A (PMD)


