
















Energieomzetting in omgevingen met strenge restricties

MARINESCHEPEN

PHASYS DC/AC-
omvormer

SHARYS IP gelĳ krichter UPS en andere 
aangepaste producten

Uw energie, onze expertise

DIRIS BCMS 720 
bewakingssysteem 
voor vertakt circuit

ATYS automatische en 
op afstand bediende 
omschakelaars

Gewaarborgde beschikbaarheid en prestaties van uw 
energievoorziening

DATACENTERS

Green Power 2.0 UPS 
en STATYS statische 
omvormer

DELPHYS MX UPSATS Bypass 'zero 
outage'-oplossing

DIRIS A 
multifunctionele 
meter (PMD)

Gewaarborgde continuïteit van uw installaties

TRANSPORT

Componenten voor 
distributiebehuizing met 
FUSERBLOC zekering-
combinatieschakelaars

Waarborgt de competitiviteit van uw vestiging

INDUSTRIE

VERTELIS SUITE 
softwarepakketten voor 
energiemanagement

MASTERYS IP+ 
UPS voor zware 
industriële 
omgevingen

COSYS PFC systeem voor 
power factor correctie

Lagere energiekosten en minder energie-afhankelĳ kheid

SLIMME GEBOUWEN

VERTELIS SUITE 
softwarepakketten voor 
energiemanagement

COUNTIS E energiemeter 
en DIRIS A multifunctionele 
meter (PMD)

SUNSYS PV-
wisselrichter

SUNSYS PCS2 energie-
omvormer en energie-
opslagsysteem

ATYS automatische en 
op afstand bediende 
omschakelaars

SUNSYS HPS hybride 
stroomvoorzieningssysteem

Lastscheidingsschakelaar 
voor SIRCO PV 
fotovoltaïsche toepassingen

Gegarandeerde prestaties, veiligheid en duurzaamheid van uw fotovoltaïsche faciliteiten

HERNIEUWBARE ENERGIE

SUNSYS PCS2 
Stroomconversiesysteem 
en opslag

Combinatiebehuizing 
PV-keten

Gewaarborgde bewaking van uw hoogbeveiligde installaties en 
installaties met seismische restricties 

ELEKTRICITEITSCENTRALES

PHASYS DC/
AC-omvormer

SHARYS IP 
gelĳ krichter

UPS en andere 
aangepaste 
producten

Veiligheidsbehuizing met 
lastscheidingsschakelaar 
voor reguliere en 
explosieve omgevingen

Ondersteuning bĳ  het inspelen op de energievraag

OPENBARE DISTRIBUTIE EN SMART GRID

SUNSYS PCS2 
stroomconversiesysteem 
en opslag

TIPI laagspannings-
verdeelstations met 
DIRIS multifunctionele 
meter

Extra unit 
met ATYS 
omschakelaar

SIRCO en SIDER 
lastscheidingsschakelaars

DIRIS A multifunctionele 
meters (PMD) en zeer 
nauwkeurige 0.2 s 
stroomtransformatoren

Gewaarborgde bedrĳ fscontinuïteit en bezoekersveiligheid

WINKELCENTRA

VERTELIS SUITE 
softwarepakketten 
voor 
energiemanagement

COUNTIS E 
energiemeter 
en multi-utility 
pulsenverzamelaar

ATYS M 
automatische en op 
afstand bedienbare 
modulaire 
omschakelaar

SUNSYS 
PV-inverter

MASTERYS EM 
en DELPHYS EM 
voedingen voor 
noodsystemen

Beheer en beveiliging van uw energie

ZWARE INDUSTRIE

DIRIS N 
netwerkanalysator

DELPHYS MX 
UPS

Componenten voor 
distributiebehuizing met 
FUSERBLOC zekering-
combinatieschakelaars

Veiligheidsbehuizing 
met lastschakelaar voor 
reguliere en explosieve 
omgevingen

ATYS automatische en 
op afstand bediende 
omschakelaars

Gewaarborgde patiëntveiligheid en energieprestaties in 
uw ziekenhuis

MEDISCHE FACILITEITEN

Green Power 2.0 
UPS

DIRIS A 
multifunctionele 
meter (PMD)


