
Az Ön tiszta  
és csendes  
energiaforrása
ZenergiZe sorozat, energiatároló rendszerek
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Az adatok modelltõl függõen változhatnak

Az Atlas Copco ZenergiZe sorozat 
az energiatárolást új szintre 
emeli. A fenntarthatóságot 
szem elõtt tartva fejlesztették 
ki, és jelentõsen csök-kenti az 
üzemanyag-fogyasztást és a 
CO2-kibocsátást, miközben 
zajmen-tesen és gyakorlatilag 
karbantartás nélkül optimális 
teljesítményt nyújt. A nagy 
energia-sûrûségû lítium-
ion akkumulátorok elõnyeit 
kihasználva a ZenergiZe 
egységek kompaktak és 
könnyûek a hagyományos 
változatok-hoz képest, 
ugyanakkor egyetlen töltéssel 
több mint 12 óráig képesek a 
teljesítményt biztosítani.

Ideálisak zajérzékeny 
környezetek-ben, például 
rendezvényeken vagy nagyvárosi 
építkezéseken, telekom-
munikációs vagy bérbeadási 
alkal-mazásokban, vagy alacsony 
terhe-lésû esetek megoldására.
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és csendes 
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ZenergiZe
Tiszta és csendes energia, 

optimális teljesítmény



A ZenergiZe sorozat 
tökéletesen illesz-kedik 
azokhoz az alkalmazásokhoz, 
amelyek folyamatos és nagy 
igényeket támasztó elektromos 
energiaellátást igényelnek. 
Ideális  darukhoz és egyéb 
elektromos motorokhoz, 
zajérzékeny helyeken tartott 
ünnepi esemé-nyekhez és 
egyéb helyhez kötött alkal-
mazásokhoz, mint például 
kórházak vagy elektromos 
autók töltõállomásai.

Ezenkívül a ZenergiZe 
szinkronizálható más 
energiatároló rendszerekkel, 
ami lehetõvé teszi, hogy 
a gép a mikrohá-lózathoz 
csatlakoztatott összes ener-
giaforrás tárolására szolgáljon.

A megoldás 
az Ön igényei 
kielégítésére 

4

ERŐMŰ

TELEKOMMUNIKÁCIÓ

RENDEZVÉNYEK
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Energiatároló rendszereink generátorokkal 
vagy megújuló energiákkal kombinálva 
használhatók hibrid energiamegoldás 
kialakítására építkezéseken, valamint 
mikrohálózatok létrehozására, több alkalmazás 
energiaellátására, mint például lakossági, 
kereskedelmi, ipari vagy közszolgáltatások.



SZIGET üzemmód
A sziget üzemmód lehetõvé teszi, hogy energiatároló 
rendszereinket önálló energiamegoldásként 
használjuk. Ideális megoldás a zajmentes környezetek 
igényeinek kielégítésére, mint például az éjszakai 
mûködés, a távoli távközlési alkalmazások, vagy az 
alacsony terhelésû kihívások megoldására.

66

         KOMPAKT KIALAKÍTÁS
A lítium-ion lehetõvé teszi, hogy a nagy 
teljesítményû gépeket a legkompaktabb 
változatban érjük el, így könnyebben 
szállíthatók és akár 70%-kal könnyebbek, mint 
más akkumulátortechnológiák. A modularitás 
nagy elõny, ha a szállíthatóságról beszélünk.

          GYORS TÖLTÉS
Sziget üzemmódban a gépek nagyon 
egyszerû módon készen állnak a mûködésre. 
Csatlakoztassa õket közvetlenül a 
tápforrásra, és kezdje el a munkát. De mivel 
bármikor készen kell állniuk, a gyorstöltés 
elengedhetetlen, a ZenergiZe feltölthetõ 
kevesebb, mint 3 órán belül.

       TISZTA TECHNOLÓGIA
Sziget üzemmódban a CO2-megtakarítás akár 
100%-ot is elérhet, ha az egységek megújuló 
energiaforrással mûködnek. Az intelligens 
párhuzamosító rendszerrel méretezheti a 
megoldást a szükséges tiszta energiaigény 
eléréséhez.

         QCSENDES TECHNOLÓGIA
A ZenergiZe modellek csendes mûködésûek, 
nulla zajkibocsátással járulnak hozzá a 
biztonságosabb munkakörnyezethez. Tökéletes 
választás zajérzékeny alkalmazásokhoz, például 
rendezvényekhez és nagyvárosi építkezésekhez. 
Lehetõvé teszi az alaptevékenység 
termelékenységének növelését akár 50%-al.

Egy 
megoldás, 
több 
lehetőség
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HIBRID Üzemmód
Hibrid módban a ZenergiZe Energia tároló rendszerek bármely dízel generátorral együtt 
használhatóak az intelligens terheléskezelés érdekében. A nulla zajkibocsátásnak köszönhetõen a 
hibrid megoldás ideális számos speciális alkalmazáshoz, például minden olyan építkezésen, ahol az 
alacsony terhelés vagy csúcsok problémát jelenthetnek a generátor számára.
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Működő energia 
tároló rendszerek

       HIBRID RENDSZER
Az egységek könnyen csatlakoztathatók a generátorhoz 
a csatlakozóaljzatok széles kínálatának köszönhetõen. 
Ezenkívül a ZenergiZe egység és az intelligens 
felügyeleti vezérlõink párhuzamosítása lehetõvé teszi 
az energiakínálat növelését az igényeknek megfelelõen.

        SOKOLDALÚSÁG
A ZenergiZe energia tároló rendszerek sokoldalú, 
intelligens terheléskezelést tesznek lehetõvé. 
Az egységek segítenek a generátornak elérni a 
csúcsteljesítményt, optimalizálják teljesítményét, akár 
15%-kal meghosszabbítják élettartamát, és 50%-kal 
csökkentik az általános karbantartási és nagyjavítási 
idõt. Ez azt jelenti, hogy 40%-kal kisebb generátor 
használható. A ZenergiZe termékcsalád ideális az 
alacsony terhelési igények kezelésére is.

      KÖRNYEZETBARÁT
Hibrid üzemmódban a felhasználók akár 80%-kal 
is csökkenthetik a napi üzemanyag-fogyasztást, és 
ezzel több mint 200 tonna CO2-t takaríthatnak meg 
mûködési élettartama során.
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Az energiatároló rendszerek a lehetõ legnagyobb mértékben hozzájárulnak a megújuló energia 
hasznosításához, mivel ezek kiszámíthatatlan energiaforrások, bár a legfenntarthatóbbak.

Az Atlas Copco gépek párhuzamosítási rendszerének köszönhetõen generátorokkal kombinálva 
ez egy teljesen decentralizált megoldás lesz, amely szükség esetén támogatja a hálózatot.

MIKROHÁLÓZATOK
A ZenergiZe a mikrohálózat kulcsfontosságú 
elemévé válik. Ezek független energiahálózatok, 
amelyek helyi, elosztott energiaforrásokat 
használnak a hálózati tartalék vagy hálózaton 
kívüli energia biztosítására a helyi villamosenergia 
szükségletek kielégítésére.
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• Párhuzamos vezérlõ • Testreszabott szín • CsatlakozásokVálasztható funkciók
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KÖRNYEZETBARÁT
• Csökkenti a zajszennyezést, 

kevesebb, mint 80 dB(A) 0,5 m-en

• Nulla CO2 és NOx kibocsátás

• Tiszta és hatékony megújuló 
megoldásokat kínál

• Külsõ csatlakozások Bemenet és Kimenet a 
könnyebb hibridizáció érdekében 

• Külsõ fõvezérlés
• Hozzáférhetõ riasztás és vészhelyzeti 

nyomógombok 
• Tûzoltó rendszer

• elonyökPárhuzamos képesség – méretezhetõ megoldás
• Mikrohálózat lehetõség generátorral
• Fotovoltaikus menedzsment 
• Hõmérséklet szabályozás 
• A lítium-ion elõnyei

• Növeli a hibrid flotta élettartamát
• Az üzemanyag-fogyasztást akár nullára csökkenti 
• Egyszerû karbantartás
• A hibrid megoldások karbantartásának növelése 
• A megfelelõ méretezés nagyobb  

hatékonyságot jelent
• Növelje termelékenységét, teljesítve az új 

szennyezõanyag/zaj kibocsátási jogszabályokat

ALACSONYABB ÜZEMELTETŐI KÖLTSÉG

KITŰNŐ TELJESÍTMÉNY
CSATLAKOZTATÁS ÉS ÜZEMELTETÉS

ZBC, nagy teljesítmény 
Energiatároló rendszerek 
Főbb előnyök

atlascopco.com
/ZenergiZe

ZÉRÓ
ÜZEMANYAG
ÉS EMISSZIÓ

TÖBB MINT 
MEGNÖVEKEDETT

TÖBB  
MINT 



*Ellenõrizze a lehetõségeket

• Hideg idõjárási teljesítmény • Egyedi szín • UtánfutóVálasztható funkciók
• GPS + GSM 3G vagy WIFI • MPPT Intelligens napelemes töltõ
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ZBP-ZBE, közepes méret 
Energiatároló rendszerek 
Főbb előnyök

A KAPCSOLAT KORSZAKA 
• Intelligens indítás és leállítás 
• Energiagazdálkodási rendszer 

(EMS) akkumulátorkezelési 
kommunikációval (BMS) 

• Távfelügyeleti rendszer és Bluetooth 
mobil alkalmazás

• Készenlét üzemmód

LÍTIUM-ION TECHNOLÓGIA
• 40 000 órás élettartam normál üzemi körülmények között 
• Túlterhelési képesség akár 200%
• Gyakorlatilag nincs karbantartás
• Tökéletesen illeszkedik a rövid ciklusok (töltés és kisütés) 

teljesítményéhez
• Nagy felhasználható energiatartomány más 

technológiákhoz képest 
• Kifejezetten magas és alacsony környezeti hõmérsékleten, 

-15° és 50° között történõ munkára tervezték*
• Alacsony teljes élettartam  

költség

MODULÁRIS ÉS HORDOZHATÓ 
MEGOLDÁS
• Horganyzott csúszótalp 
• Integrált emelõszerkezet 

egyetlen emelõ ponttal
• Ajtók a karbantartáshoz 
• Hevedervezetõk
• Kompakt méret és könnyû súly a 

könnyû szállítás érdekében

CSATLAKOZTATÁS ÉS ÜZEMELTETÉS
• Könnyû csatlakozás napelemekhez 
• Földelõrúd
• Vészleállítás
• Megszakítók és földzárlat relé 
• Csatlakozó aljazatok bármilyen 

generátorhoz és töltéshez
• 100A maximális teljesítmény

at
la

sc
op

co
.c

om
/Z

en
er

gi
Ze

LÍTIUM 
ION

NAGY KAPACITÁSÚ
AKKUMULÁTOR

HYBRID
MEGÚJULÓ
ÉS



OP1 ZBP45-hez 

OP2 ZBP45-hez

• Utánfutó

11

atlascopco.com
/ZenergiZe

ZBP45
OP1 OP2 OP3

KI

CEE 400V 5P 125A 1 - 1
CEE 400V 5P 63A 1 1 1
CEE 400V 5P 32A 1 1 -

POWER LOCKS - 1 -
CEE 230V 3P 63A - - 3

*230V 3P 16A 2 2 -

Aljzat opciók

*CEE, RIM és PIM hozzáférhetõ

Általános muszaki adatok ZBP 45 ZBC 100-575 ZBC 150-575 ZBC 250-575 ZBC 500-250
Névleges teljesítmény tartomány kVA 45 100 150 250 500
Névleges energiatároló kapacitás kWh 50 576 576 576 246
Névleges feszültség (50Hz)(1) VAC 400 / 230 400 400 400 400
Az akkumulátor rendszer feszültsége VDC 48 768 768 768 768
Névleges áramerõsség tartomány A 65 144 217 360 720
Üzemi hõmérséklet(2) ºc -15 to 50 -20 to 60 -20 to 60 -20 to 60 -20 to 60
Hangteljesítmény szint dB(A) <80 <80 <80 <80 <80

Akkumulátoros
Mennyiség egységek 12 30 30 30 20

Cella kémia(3) SúlyLítium-vas-
foszfát LiFePO4

SúlyLítium-vas-
foszfát LiFePO4

SúlyLítium-vas-
foszfát LiFePO4

SúlyLítium-vas-
foszfát LiFePO4

SúlyLítium-vas-
foszfát LiFePO4

Névleges feszültség Vdc 12,8 76,8 76,8 76,8 76,8
Névleges kapacitás @ 25°C Ah 330 250 250 250 160
Kisütési ráta 1 0,5 0,5 0,5 2
DoD % (kisülési mélység) % 90 90 90 90 90
Élettartam (% DoD) @ 25ºC (4) Ciklusok 6000 6000 6000 6000 6000
SoH % 70 70 70 70 70
Akkumulátor kiegyensúlyozás (újratöltés 100%-ig) Havonta 3 havonta

Inverter
Mennyiség egységek 3 2 3 5 8
Csúcsteljesítmény kVA 67,5 110 165 275 550
Max áramerõsség (5) A 100 No limitation
Beépített transzformátor Igen Igen Igen Igen Nem

IN

CEE 400V 5P 125A 1 - 1
POWER LOCKS - 1 -

CEE 400V 5P 63A - - -
CEE 400V 5P 32A - - -
CEE 230V 3P 16A 1 1 1

Teljesítmény
Kisütési autonómia 100% / 75% névleges 
teljesítmény h 1 / 1,4 5 / 6,6 3,3 / 4,4 2 / 2,6 0,4 / 0,6

Kisütési autonómia 50% / 25% névleges 
teljesítmény h 2,1 / 4,7 10 / 20 6,6 / 13,3 4 / 8 0,9 / 1,8

Újratöltési idő (@DoD%) h 1,8 5,5 3,7 2,5 0,5
A generátor ajánlott mérete kVA 60-120 >20 >30 >50 >50
Hűtési rendszer Léghűtés HVAC HVAC HVAC HVAC

Beépített tűzoltó rendszer N/A Igen Igen Igen Igen
CE megfelelőség Igen Nem Nem Igen Igen

Méretek és súly
Méretek (H x Sz x M) mm 1300 x 1160 x 

1900
2991 x 2438 x 

2896
2991 x 2438 x 

2896
2991 x 2438 x 

2896
2991 x 2438 x 

2896
Súly kg 1325 11000 11000 11000 9900

(1)Kapcsolható 50/60Hz, Feszültségtartomány 380-415V (ellenőrizze a műszaki támogatónál)| (2) Hideg időjárás esetén ajánlatos | (3) Lítium-vasfoszfát |  
(4) Ellenőrizze a műszaki dokumentációt az élettartamra vonatkozóan | (5) Párhuzamos csatlakoztatási lehetőségek állnak rendelkezésre (ellenőrizze műszaki 
támogatónál) || Szabványok: UN, CE, IEC, IEEE (ellenőrizze műszaki támogatónál) || Az Atlas Copco nem vállal felelősséget semmilyen olyan problémáért, amely 
ezen adatok hibáiból vagy változásaiból ered. Előzetes értesítés nélkül is módosíthatja a specifikációt”
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ENERGIATÁROLÓ RENDSZEREKVÍZTELENÍTŐ SZIVATTYÚK

*Számos konfiguráció áll rendelkezésre, hogy bármilyen méretû alkalmazáshoz áramot termeljen

ÁRAMFEJLESZTÕK
1,6–12 kVA

MOBIL NAGY TELJESÍTMÉNYÛ
9–1250* kVA 800–1450 kVA

IPARI
10–2250* kVA

ÁRAMFEJLESZTŐK

Termékportfólió

ELEKTROMOS  
MERÜLÕSZIVATTYÚ
250–16 200 l/perc

833–23 300 l/perc
FELSZÍNI SZIVATTYÚK ZENERGIZE

45-1000* kVA

Dízel és elektromos opciók állnak rendelkezésre

DÍZEL AKKUMULÁTOROS ELEKTROMOS

FÉNYTORNYOK  
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A FÉNY EREJE SZERSZÁMA 
HASZNÁLATÁHOZ

A FÉNY
TELJESÍTMÉNYE

Hasznos kalkulátor, amely 
segít kiválasztani a legjobb 
megoldást az energia-  
és fényszük- 
ségleteihez

ONLINE VÁSÁRLÁS 
ONLINE ALKATRÉSZEK

ERÕS KAPCSOLAT

Vásárolja meg online a 
gépek pótalkatrészeit. 
Megrendeléseit a nap  
24 órájában  
kezeljük.

Olvassa be a QR-kódot 
a gépén, és lépjen a QR 
Connect portálra,  
ahol minden 
információt 
megtalál 
gépével 
kapcsolatban.

FLEETLINK
Intelligens telematikai rendszer, 
mely segít optimalizálni  
a flottahasználatot és 
csökkenteni a karbantartást, 
végsõ soron idõt takarít meg  
és csökkenti  
az üzemeltetési  
költségeket.

SZIVATTYÚ MÉRETEZŐ 
PROGRAM
Néhány paraméter 
megadásával a szivattyú 
méretező program  
segít összehasonlítani  
a merülő szivattyúkat,  
és megtalálni a  
megfelelőt.

LÁTOGASSA MEG AZ 
ENERGIA SZIGETET
Éljen 360°-os élmény 
lehetőségével, és fedezze fel 
az általunk kínált termékek 
és megoldások választékát, 
szinte valódi  
környezetben.

ONLINE MEGOLDÁSOK

Atlas Copco Power Technique
www.atlascopco.com/ptba

ÖSSZEKAPCSOLVA


