
Napjainkra teljesen ter  mé   sze tes
sé vált szá  munk ra, hogy kö rül  vesz 
ben nün ket az elek tro mosság, ép  pen 
ezért hiánya na gyon érzékenyen érint 
min   ket. A ROBEX Irá nyí tás tech ni kai Kft. 
az el múlt években komoly erő  fe szí
téseket tett, hogy a villám- és túl fe -
szült ség-védelem fon tos ságát hang
sú lyoz va, felhívja partnerei fi gyel 
mét a biztonságra, a biztonságos és 
zavarmentes ener gi a el lá tá s ra, va la
mint az ezáltal el ér he tő költség meg
ta ka rí tás ra (az üzemkiesés vagy az 
adatvesztés ha tal mas károkat okoz
hat).

A DEHN + SÖHNE német cég ki
e   melt magyarországi partnereként 
olyan villám és túlfeszültségvédelmi 
meg   ol  dá sokat kínálunk, melyekkel 
ér   té ke inket megvédhetjük a villámok 
ká   ros hatásaival szemben. Az utób bi 
idő  szakban különösen nagy fi gyel met 
for  dított a cég a napelemes (fo to-
vil la  mos) rendszerek védelmeinek 
fej lesz té sé re, és egyedülálló kí
ná la tot hozott létre a piacon. A 
teljes beruházás költsége mellett a 
védelem ára már elenyésző, ezért 
ennek elhagyásával nem érdemes 
veszélyeztetni rendszerünk épségét.

Né   hány kiemelt megoldás: kom bi  
nált 1es típusú, szik ra köz alapú DC 
ol dali villámáramle  ve  ze  tő, 2es tí pu  
sú speciálisan a napelemek vé del   mé 
re szolgáló, Ykap  cso lású DC ol da li 
túlfeszültségle ve ze tő, szi ge  telt és ár
nyékoptimalizált kül  ső vil lám vé del mi 

megoldások a köz vet len vil lám csa pá
sok hatásainak ki vé dé  sé  re.

Az elmúlt idő szak ban cégünk fel
is  mer  te, hogy nem elég pusztán biz
ton   sá  gossá tenni az energiaellátást, 
an   nak minőségével is foglalkozni kell. 
Cé  günk 2012. január 1. óta a FRAKO 
Kon den satoren- und 
Anlagenbau GmbH 
ki  zárólagos ma gyar-
or  szá gi kép vi selete. A 
FRAKO márkanév több 
mint 80 éve egybeforrt 
a fá zis javítással, a med
dő tel jesítmény kom pen 
zá ci óval, immáron 8 éve 
pedig az ener gia-me-
nedzs ment tel is.

A        meddőteljesítmény 
kom  pen  zá  ci ójával je
len tős összegek ta ka
rít  ha  tók meg, az ilyen 
jel legű be ru há zá sok 
meg té rülési ideje 23 
év közé te  he tő, ami a 
FRAKO kondenzátorok 
ki    e   mel   kedően magas 
élet  tar tamával (1520 
év) pá ro sítva egy ér tel
mű en iga  zol  ja, hogy ér
de mes a témával fog lal koz ni.

Természetesen nem csu pán a med
dőteljesítmény kom pen zációjával ér
he tő el megtakarítás, érdemes más 
ener gi afajtákat is fi gye lem mel kísérni. 
Ennek érdekében a FRAKO 2004
ben létrehozta energiamenedzsment 
rend sze rét, mellyel teljes képet kap
ha tunk épületeink, üzemeink teljes 
ener gi a felhasználásáról, ezáltal 
meg te remt ve a lehetőségét az átfogó 
költ ség optimalizációnak.

A FRAKO kínálatában meg  ta  lál
ha tóak aktív fel har mo ni kus szű

rő egységek is, melyekkel to vább 
javítható a villamos energia mi nő sé ge 
há ló zatunkon, növelhető be rende
zé se ink élettartama, csökkenthetők 
a me le gedési problémák, el ke rül  he
tő bi zo nyos berendezések túl ter he
lő dé se, stb. Természetesen ez jó

té kony ha tás sal van 
fázisjavító be ren de zé
se ink élettartamára is.

A fázisjavító rend
sze rek létesítése − 
össze tet tsége miatt − 
ko moly kö  rül   te  kintést 
igé nyel. A ROBEX 
Irá nyí tás tech nikai 
Kft. teljes szol  gál
ta   tás cso mag gal 
(hely   szí ni egyez te  tés, 
há   ló  zat analízis, fel mé
rés, ter ve zés, ki vi te le
zés) együtt kínálja a 
FRAKO ter mé ke ket. 
Re méljük, ha ma rosan 
Önt is ügyfeleink között 
üd  vö  zöl hetjük!

Fenti témákkal kap
cso latban bő  vebb in
for mációkat találhat a 
www.robex.hu oldalon.

A ROBEX Irá nyí tás tech ni kai Kft. az 
Ön villámvédelmi és ener giame
nedzs   ment partnere!
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