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Dlaczego  EVER
 �  Jakość, solidność i zgodność normatywna urządzeń
 �  Atrakcyjna korelacja jakości rozwiązań do ceny
 �  Największy polski producent zasilaczy  UPS
 �  Korzystne warunki serwisowo-gwarancyjne
 �  Innowacyjność (własny dział badawczy  R&D  
oraz współpraca z zewnętrznymi ośrodkami naukowo-badawczymi)
 �  Kompleksowe wsparcie handlowo-techniczne i serwisowe

Nasze produkty
 �  Zasilacze awaryjne  UPS
 �  Moduły bateryjne i akcesoria (karty sieciowe, karty styków bezpotencjałowych, układy bypass itd.)
 �  Systemy tandemowe (zasilacz  UPS + agregat prądotwórczy)
 �  Listwy antyprzepięciowe i filtrujące
 �  Certyfikowane zasilacze do napędów bram ppoż.
 �  Rejestratory monitoringu warunków środowiskowych
 � Ładowarki solarne
 �  Autorskie oprogramowanie monitorująco-zarządzające  PowerSoft

Usługi serwisowe
 �  Instalacje i uruchomienia zasilaczy  UPS  EVER
 �  Modernizacje istniejących systemów zasilania gwarantowanego
 �  Przeglądy i naprawy gwarancyjne
 �  Naprawy pogwarancyjne i przeglądy okresowe zasilaczy  UPS  EVER oraz innych producentów
 �  Dostawy i wymiana akumulatorów w urządzeniach zasilania gwarantowanego
 �  Doradztwo techniczne w zakresie zasilania gwarantowanego na każdym etapie inwestycji

Projekty specjalne –  Dział  Badań i Rozwoju (R&D)
 �  Specjalizowane/dedykowane układy zasilania (AC i DC) wg wymagań klienta
 �  Projekty systemów zasilania gwarantowanego pod konkretne potrzeby specjalistycznych sektorów rynku
 �  Niskoseryjna produkcja zmodyfikowanych urządzeń ze standardowej oferty

Zastosowanie rozwiązań  EVER
 �  Ochrona wrażliwej infrastruktury technicznej i teleinformatycznej w szpitalach, urzędach i obiektach 
użyteczności publicznej
 �  Zabezpieczenie linii produkcyjnych i elektronicznej infrastruktury biurowej
 �  Gwarancja ciągłości zasilania serwerów, infrastruktury sieciowej i stacji roboczych
 �  Zapewnienie bezpieczeństwa sprzętu teleinformatycznego,  RTV i AGD, automatyki oraz kotłów 
gazowych  CO w budynkach mieszkalnych

Osiągnięcia  EVER
 �  Uzyskanie realnych oszczędności przez skompensowanie mocy biernej zasilacza  UPS serii POWERLINE 
 GREEN 33/LITE/Pro oraz podłączonych odbiorników
 �  Zapewnienie ciągłości zasilania w ekstremalnych warunkach termicznych  UPS  SINLINE EVOLUTION 
z superkondensatorowym zasobnikiem energii
 �  Gwarancja bezpieczeństwa instalacji grzewczych  UPS  SPECLINE  AVR/Pro  AVR
 �  Niskoseryjna produkcja dla sektorów specjalistycznych (policja, wojsko, straż pożarna)

EVER  Sp. z o.o., ul. Wołczyńska 19, 60-003  Poznań
tel. 61 650 04 00, faks 61 651 09 27, ups@ever.eu, www.ever.eu

EVER Sp. z o.o.

ever.automatykab2b.pl

Firma  EVER jest krajowym producentem specjalizującym się w rozwiązaniach zasilania gwarantowanego. Całko-
wicie polski kapitał 32-letniej spółki wyróżnia ją na tle działających w tym sektorze filii zagranicznych firm. Wieloletnie 
doświadczenie, własny  Dział  Badań i Rozwoju (R&D) oraz wysoka specjalizacja czynią  EVER renomowanym produ-
centem na krajowym rynku rozwiązań zasilania gwarantowanego (UPS).


