Czyste i ciche
źródło energii
Seria ZenergiZe, systemy magazynowania energii

atlascopco.com/zenergize

Czyste i
ciche źródło
energii
Najnowsza seria ZenergiZe firmy
Atlas Copco to zupełnie nowy
wymiar modułowych magazynów energii. Urządzenia zaprojektowano z myślą o ekologii
w taki sposób, aby możliwie najbardziej zminimalizować zużycie
paliwa i emisję CO2, zapewniając
jednocześnie optymalną wydajność i niemal zerowe wymogi
konserwacyjne. Dzięki zaletom
litowo-jonowych akumulatorów
o dużej gęstości mocy, jednostki ZenergiZe są kompaktowe
i lekkie w porównaniu do
tradycyjnych alternatyw, a mimo
to generują energię przez
ponad 12 godzin po jednym cyklu
ładowania.
Są idealnie dostosowane do
prac wymagających cichej eksploatacji, np. na placach budowy
w miastach, w obiektach telekomunikacyjnych, a także w celu
obsługi niskich obciążeń i do
użytku w ramach wynajmu.
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HAŁAS
EMISJE
ZUŻYCIE PALIWA

SZYBKIE

ŁADOWANIE

<3 GODZINY

40 000 GODZIN
OKRESU

70%

MNIEJSZY

I LŻEJSZY

SYSTEM JEST

HYBRYDOWY
I ODPOWIEDNI

DO OBSŁUGI

ODNAWIALNYCH

UŻYTKOWANIA

ŹRÓDEŁ ENERGII

MOŻLIWOŚĆ PRACY

RÓWNOLEGŁEJ

ZWIĘKSZENIE

50%

WYDAJNOŚCI
NAWET

30

O PONAD
JEDNOSTEK

Dane mogą różnić się w zależności od wybranego modelu

ZenergiZe
Czysta i cicha energia,
optymalna wydajność

atlascopco.com/zenergize

Rozwiązanie
dostosowane
do Twoich
potrzeb
Seria ZenergiZe doskonale nadaje
się do zastosowań wymagających
ciągłego przepływu energii elektrycznej w trudnych warunkach.
Doskonale nadaje się do żurawi
i innych silników elektrycznych
o odpowiedniej wielkości, podczas
imprez organizowanych w miejscach wrażliwych na hałas oraz do
innych zastosowań stacjonarnych,
takich jak szpitale lub punkty ładowania samochodów elektrycznych.
Ponadto system ZenergiZe może
być zsynchronizowany z innymi
systemami magazynowania energii, co pozwala urządzeniu magazynować energię ze wszystkich
źródeł podłączonych do mikrosieci.

OZE
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ELEKTROWNIA

IMPREZY

TELEKOMUNIKACJA

BUDOWNICTWO

SILNIKI

PUNKTY ŁADOWANIA

Nasze systemy magazynowania energii mogą
być stosowane w połączeniu z generatorami lub
odnawialnymi źródłami energii, tworząc hybrydowe
rozwiązanie energetyczne na placu budowy,
a także tworząc mikrosieci energetyczne do różnych
zastosowań, takich jak budynki mieszkaniowe,
komercyjne, przemysłowe lub usługi publiczne.

atlascopco.com/zenergize

Jedno
rozwiązanie,
wiele opcji

Tryb WYSPOWY

W ramach trybu wyspowego nasze systemy
magazynowania energii mogą służyć jako niezależne
źródło zasilania. To najlepszy sposób na spełnienie
wymagań z zakresu cichej pracy, np. w nocy,
przy zdalnych zastosowaniach w telekomunikacji
lub w celu obsługi niskich obciążeń.

CICHA TECHNOLOGIA

Modele systemów ZenergiZe gwarantują cichą pracę
przy zerowym poziomie emisji, zwiększając komfort
środowiska pracy. Dlatego są najlepszą opcją do prac
w otoczeniu wymagającym zachowania niskiego
poziomu hałasu, np. w miastach lub podczas imprez.
Pozwala to zwiększyć produktywność podstawowej
działalności nawet o 50%.

SZYBKIE ŁADOWANIE

W trybie wyspowym maszyny są szybko i łatwo
gotowe do pracy. Wystarczy podłączyć urządzenia
bezpośrednio do odbiorników i rozpocząć pracę.
Ponieważ maszyny muszą być gotowe w każdej
chwili, szybkie ładowanie jest koniecznością.
System ZenergiZe można naładować do
pełna w czasie krótszym niż 3 godziny.
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KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

Technologia litowo-jonowa umożliwia obsługę
maszyn o dużej mocy w najbardziej kompaktowej
wersji dzięki czemu są one łatwiejsze w transporcie
oraz do 70% lżejsze od innych technologii
akumulatorowych. Modułowość to ogromna
zaleta w przypadku rozwiązań transportowych.

CZYSTA TECHNOLOGIA

Podczas użytkowania w trybie wyspowym
oszczędność emisji CO2 może osiągnąć nawet
100%, jeśli jednostki są zasilane za pomocą
odnawialnych źródeł energii. Inteligentny
system pracy równoległej umożliwia
skalowanie rozwiązania w celu zaspokojenia
zapotrzebowania na czystą energię.

Tryb HYBRYDOWY

W trybie hybrydowym system ZenergiZe można stosować razem z generatorem
wysokoprężnym, aby umożliwić inteligentne zarządzanie obciążeniem. Dzięki zerowej
emisji hałasu rozwiązanie hybrydowe jest idealne do wielu wymagających zastosowań,
na przykład na każdym placu budowy, na którym małe obciążenia lub obciążenia
szczytowe mogą stanowić problem dla generatora.

24 GODZINY na placu budowy

na
pl
ac
ub
ud
ow

ni
e

Ładowanie

Moc (kW)

Praca
generatora

y

Maks. obciążenie

Praca systemów
magazynowania
energii

że
cią
Ob

Min. obciążenie

Obciążenie
na placu budowy

0h

3h

6h

Jednostki można łatwo podłączyć do generatora
dzięki szerokiej gamie różnych wersji gniazd. Ponadto
równoległe jednostki ZenergiZe z naszymi inteligentnymi
sterownikami zarządzania pozwalają na zwiększenie
mocy odpowiednio do zapotrzebowania.

WSZECHSTRONNOŚĆ

Systemy magazynowania energii ZenergiZe
umożliwiają inteligentne zarządzanie obciążeniem.
Urządzenia te pomagają generatorowi osiągnąć
wartości szczytowe mocy, optymalizując jego
wydajność, wydłużając okres eksploatacji nawet
o 15% oraz zmniejszając koszty ogólne konserwacji
i remontów o 50%. To oznacza, że można
używać generatorów nawet o 40% mniejszych.
Seria ZenergiZe jest również idealna do obsługi
wymagań niskoobciążeniowych.
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24h

 YSTEM PRZYJAZNY
S
DLA ŚRODOWISKA

W trybie hybrydowym użytkownik może zmniejszyć
dzienne zużycie paliwa nawet o 80%, oszczędzając
ponad 200 ton CO2 w okresie eksploatacji.

ZenergiZe – potencjalne oszczędności*

200
ton CO2

900

70

100 000

samochodów
mniej na drogach

drzew

m³ odpadów

*na okres eksploatacji jednostki w trybie hybrydowym
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SYSTEM HYBRYDOWY

9h
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Zapewnienie
energii dla
zrównoważonej,
ekologicznej
i czystej
przyszłości

MIKROSIECI

Systemy ZenergiZe stają się kluczowym elementem
mikrosieci. Są to niezależne sieci zasilające, które wykorzystują
lokalne, rozproszone zasoby energii w celu zapewnienia
zasilania rezerwowego lub pozasieciowego spełniającego
lokalne potrzeby energetyczne.

Budynki
mieszkalne
Generatory z silnikiem
wysokoprężnym

Zastosowania
komercyjne

Usługi
publiczne

ZenergiZe

Energia
wiatrowa

(system magazynowania
energii)

Sterownik
mikrosieci

Przemysłowe

Energia
słoneczna
(PV)
Media

Praca z siecią lub
poza siecią

Systemy magazynowania energii pomogą w maksymalnym wykorzystaniu energii odnawialnej, która
jest najbardziej zrównoważonym źródłem energii.
W połączeniu z generatorami, dzięki układowi równoległemu maszyn Atlas Copco, będzie to
całkowicie zdecentralizowane rozwiązanie, które w razie potrzeby będzie obsługiwać sieć zasilającą.

MOŻLIWOŚĆ PRACY

RÓWNOLEGŁEJ

PODŁĄCZ I ZASILAJ

SYSTEM JEST

HYBRYDOWY
I ODPOWIEDNI

DO OBSŁUGI
NAWET
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30

ODNAWIALNYCH
JEDNOSTEK

ŹRÓDEŁ ENERGII

ZBC, najważniejsze
zalety dużych systemów
magazynowania energii
PODŁĄCZ I UŻYWAJ

DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ
•
•
•
•
•

Możliwość pracy równoległej – rozwiązanie skalowalne
Możliwość pracy w mikrosieci z generatorem
Zarządzanie fotowoltaiczne
Regulacja temperatury
Zalety technologi litowo-jonowej

• Zewnętrzne połączenia, wejścia i wyjścia
ułatwiające hybrydyzację systemów
• Zewnętrzne sterowanie główne
• Alarmy i dostęp do przycisku zatrzymania
awaryjnego
• System gaszenia pożarów

ZWIĘKSZENIE

50%

WYDAJNOŚCI
O PONAD

ZERO

PALIWA
I

EMISJI

SYSTEM PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA
• Redukcja hałasu, poniżej 80 dB(A)
na wysokości 0,5 m
• Zerowa emisja CO2 i NOx
• Zapewnienie czystych i wydajnych
rozwiązań w zakresie energii
odnawialnej

Opcjonalne funkcje

NIŻSZE KOSZTY EKSPLOATACJI
•
•
•
•

Wydłużenie żywotności floty urządzeń hybrydowych
Zmniejszenie zużycia paliwa do zera
Niskie koszty konserwacji
Poprawa w zakresie utrzymania rozwiązań
hybrydowych
• Właściwy rozmiar oznacza większą wydajność
• Zwiększ wydajność, unikając niezgodności z nowymi
przepisami dotyczącymi emisji/hałasu

• Sterownik pracy równoległej

• Dostosowana kolorystyka

• Złącza
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ZUŻYCIA
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ZBP-ZBE, kluczowe zalety
systemów magazynowania
energii średniej klasy
TECHNOLOGIA LITOWO-JONOWA

•
•
•
•

40 000 h okresu eksploatacji w normalnych warunkach roboczych
Możliwość przeciążenia do 200%
Jednostka praktycznie nie wymaga konserwacji
Urządzenie idealne do krótkich cykli roboczych
(ładowanie i rozładowanie)
• Duży zakres mocy do wykorzystania w porównaniu
z innymi technologiami
• Zaprojektowany specjalnie do pracy w niskich i wysokich
temperaturach otoczenia od -15º do 50ºC*
• Niski całkowity koszt eksploatacji

NOWE MOŻLIWOŚCI W SIECI
• Inteligentny rozruch i wyłączenie
• System zarządzania energią
(EMS) skomunikowany z układem
zarządzania akumulatorem (BMS)
• Zdalny system monitorowania
i mobilna aplikacja Bluetooth
• Tryb parkowania

DUŻA POJEMNOŚĆ

AKUMULATORA

LITOWO-

JONOWEGO

*Patrz opcje

SYSTEM JEST

HYBRYDOWY
I ODPOWIEDNI

DO OBSŁUGI

ODNAWIALNYCH

ŹRÓDEŁ ENERGII

MODUŁOWE I PRZEWOŹNE ROZWIĄZANIE
• Galwanizowane płozy
• Zintegrowana rama transportowa
z jednym punktem do podnoszenia
• Drzwi inspekcyjne z ogranicznikiem
zakresu ruchu
• Ucho do podnoszenia
• Kompaktowe wymiary i niski
ciężar dla łatwego transportu

Opcjonalne funkcje
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PODŁĄCZ I UŻYWAJ
• Łatwe podłączenie do paneli solarnych
• Złącze uziemienia
• Wyłącznik awaryjny
• Wyłącznik automatyczny i wyłącznik
różnicowo-prądowy
• Gniazda plug&play do różnych
agregatów i obciążeń
• Ograniczenie przepustowości do 100 A

• Praca w niskich temperaturach

• Dostosowana kolorystyka

• Przyczepa

• GPS + GSM 3G lub WIFI

• Ładowarka solarna MPPT Smart

Ogólne dane techniczne

ZBP 45

ZBC 100-575

ZBC 150-575

ZBC 250-575

ZBC 500-250

kWh

50

576

576

576

246

Napięcie znamionowe (50Hz) (1)

VAC

400 / 230

400

400

400

400

Napięcie układu akumulatora

VDC

48

768

768

768

768

Nominalna moc znamionowa

kVA

Nominalna pojemność magazynowania energii

45

100

150

250

500

Nominalny prąd znamionowy

A

65

144

217

360

720

Temperatura pracy (2)

ºc

-15 do 50

-20 do 60

-20 do 60

-20 do 60

-20 do 60

dB(A)

<80

<80

<80

<80

<80

Poziom mocy akustycznej

Akumulator
Ilość

jednostki

Chemia komórki (3)

12

30

30

30

20

LiFePO4

LiFePO4

LiFePO4

LiFePO4

LiFePO4

Nominalne napięcie akumulatora

Vdc

12,8

76,8

76,8

76,8

76,8

Pojemność znamionowa przy 25°C

Ah

330

250

250

250

160

1

0,5

0,5

0,5

2

%

90

90

90

90

90

cykle

6000

6000

6000

6000

6000

%

70

70

70

70

70

Stopień rozładowania C
DoD % maksymalny zalecany (głębokość zrzutu)
Żywotność (% DoD) @ 25°C (4)
SoH (stan zdrowia)
Zrównoważony akumulator (ładowanie do 100%)

Falownik
Ilość

Całkowita moc szczytowa (sekundy)
Maksymalny prąd przelotowy (5)

Raz w miesiącu

Raz na 3 miesiące

jednostki

3

2

3

5

8

kVA

67,5

110

165

275

550

A

100
Tak

Tak

Tak

Nie

Wbudowany transformator

Bez ograniczeń

Tak

Wydajność

Czas rozładowania 100% / 75% mocy znamionowej

h

1 / 1,4

5 / 6,6

3,3 / 4,4

2 / 2,6

0,4 / 0,6

Czas rozładowania 50% / 25% mocy znamionowej

h

2,1 / 4,7

10 / 20

6,6 / 13,3

4/8

0,9 / 1,8

Czas ładowania (@DoD%)

h

1,8

5,5

3,7

2,5

0,5

kVA

60-120

>20

>30

>50

>50
HVAC

Rekomendacja hybrydy (wielkość generatora)
Układ chłodzenia

HVAC

HVAC

HVAC

N/A

Tak

Tak

Tak

Tak

Zgodny z CE

Tak

Nie

Nie

Tak

Tak

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

kg

1325

11000

11000

11000

9900

Wymiary i ciężar
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Masa

(1) Przełączane 50/60 Hz, zakres napięcia 380-415 V (sprawdź w dziale wsparcia technicznego) | (2) Zalecana opcja na niskie temperatury | (3) Fosforan litowo-żelazowy
| (4) Sprawdź w dokumentacji technicznej, czy okres eksploatacji jest wieloletni | (5) Możliwość pracy równoległej (sprawdź w dziale wsparcia technicznego) || Normy:
UN, CE, IEC, IEEE (sprawdź w dziale wsparcia technicznego) || Firma Atlas Copco nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, które mogą wystąpić z powodu
błędów lub zmian tych danych. Mogą one również zostać zmienione lub skorygowane bez wcześniejszego powiadomienia.

Opcje gniazd

OP1

WEJŚCIE

WYJŚCIE

*Dostępne CEE, RIM i PIM

ZBP45
OP2

OP3

CEE 400V 5P 125A

1

-

1

POWER LOCKS

-

1

-

CEE 400V 5P 63A

-

-

-

CEE 400V 5P 32A

-

-

-

CEE 230V 3P 16A

1

1

1

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

-

OP1 do ZBP45

OP2 do ZBP45
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Air cooled

System ochrony przeciwpożarowej w zestawie

GENERATORY
PRZENOŚNE
1,6–12 kVA

SPECJALISTYCZNE
9–660* kVA

UNIWERSALNE
9–1250* kVA

DUŻE MOCE
800–1450 kVA

*Dostępnych jest wiele konfiguracji umożliwiających produkcję energii dla zastosowań każdego kalibru

POMPY ODWADNIAJĄCE
ELEKTRYCZNE
ZANURZENIOWE
250–16 200 l/min

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA ENERGII
POMPY POWIERZCHNIOWE
833–23 300 l/min

ZENERGIZE
45–500* kVA

Dostępne są opcje z silnikami wysokoprężnymi i elektrycznymi

WIEŻE OŚWIETLENIOWE
SILNIK WYSOKOPRĘŻNY

AKUMULATOR

ELEKTRYCZNY

ROZWIĄZANIA ONLINE
ZAKUPY ONLINE
CZĘŚCI ONLINE
Części zamienne do urządzeń
zasilających. Przetwarzanie
zamówień przez 24 godz.
na dobę.

FLEETLINK
Inteligentny system telematyczny
pomaga zoptymalizować
zagospodarowanie floty
i zmniejszyć wydatki
na konserwację,
co przekłada się
na oszczędność
czasu i kosztów
operacyjnych.

POWER CONNECT
Zeskanuj kod QR z maszyny
i przejdź do portalu QR
Connect, aby uzyskać
informacje
o maszynie.

KALKULATOR ROZMIARU
POMPY
Za pomocą kilku danych
wejściowych ten kalkulator
pompy pomoże Ci
porównać zanurzeniowe
modele odwadniające
i znaleźć najlepsze dla
Ciebie rozwiązanie.

Atlas Copco Power Technique
www.atlascopco.com

LIGHT THE POWER: NARZĘDZIE
DO DOBORU ROZMIARU
Kalkulator do wyboru najlepszej
opcji dla danego zasilania i
wymogów oświetleniowych.

ODWIEDŹ WYSPĘ ENERGII
Doświadczenie 360° pomoże
Ci poznać nasz asortyment
produktów i rozwiązań
w niemal rzeczywistym
środowisku.

360
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