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Wrocławska spółka AB wybrała rozwiązania marki EVER
Listwy antyprzepięciowe OFFICE marki EVER zostaną przeznaczone do wsparcia systemu zasilania w nowo
otwartym centrum dystrybucyjno–logistycznym AB S.A., w Magnicach pod Wrocławiem. Firma EVER Sp. z
o.o., polski producent specjalizujący się w rozwiązaniach zasilania awaryjnego, współpracuje z
wrocławskim dystrybutorem już od dziesięciu lat.
Nowa siedziba AB S.A. będzie miała jedne z najbardziej zaawansowanych rozwiązań logistycznych w Europie
Środkowo-Wschodniej. Powierzchnia nowego budynku będzie aż 2,5-krotnie większa od powierzchni obecnej
siedziby firmy, natomiast kubatura centrum powiększy się ponad pięciokrotnie. Już na etapie projektowym,
spółka AB postawiła sobie za cel wybór rozwiązań gwarantujących zabezpieczenie dla najbardziej
newralgicznych w centrum sprzętów. Wybór padł na produkty EVER.
AB S.A. chcąc zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo oraz wysoki komfort pracy, szukało urządzeń
niezawodnych oraz nowoczesnych. Ostatecznie wybór padł na rozwiązania podpoznańskiego producenta,
firmy EVER. W centrum dystrybucyjno-logistycznym firmy AB zastosowano listwy OFFICE, które
charakteryzują się niską awaryjnością oraz dwuczęściową konstrukcją, która gwarantuje większy komfort
użytkowania – jeden element można pozostawić na podłodze, podczas gdy drugi ustawić na biurku.
Znajdujący się w górnej części wyłącznik, umożliwia odłączenie zasilania również w części dolnej.
Dwuportowa ładowarka USB pozwala na sprawne ładowanie smartfona lub tabletu. Listwa OFFICE
wyposażona została także w diodę LED, sygnalizującą poprawność pracy ochrony antyprzepięciowej.

***
Informacja o firmie EVER:
Firma EVER jest krajowym liderem w produkcji UPS-ów, z polskim kapitałem, co wyróżnia ją na tle działających na rynku
oddziałów zagranicznych firm. Historia spółki sięga 1991 roku. Rozwiązania marki EVER pozwalają na zabezpieczenie
przed utratą danych przetwarzanych w systemach informatycznych, a także zapewniają ciągłość procesów
produkcyjnych, pracy serwerów oraz ograniczają inne zagrożenia wynikające z nagłej utraty bądź nieprawidłowości
zasilania sieciowego. Różne linie produktów znajdują zastosowanie zarówno w kilkuosobowych firmach, halach
produkcyjnych, w urzędach i szpitalach, jak również coraz częściej w prywatnych domach, gdzie zabezpieczają
funkcjonowanie układów sterowania i automatyki, systemów kontroli dostępu, sprzętu RTV czy kotłów CO.
Firma EVER od początku swego istnienia stawia na jakość i dbałość o bezpieczeństwo użytkowania wprowadzanego na
rynek sprzętu. W te starania wpisuje się ciągle doskonalony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008.
W ciągu wielu lat funkcjonowania firma wprowadziła na rynek prawie 3 000 000 sztuk urządzeń. Za opracowywanie
konstrukcji zasilaczy UPS odpowiada w firmie od początku działalności własny Dział Badań i Rozwoju. Obecnie w centrum
zainteresowania firmy EVER jest rozwój trójfazowych systemów zasilania gwarantowanego, które – oprócz
podstawowej funkcji zapewnienia ciągłości zasilania – umożliwiają odbiorcy uzyskanie realnych korzyści finansowych
podczas codziennej eksploatacji osprzętu elektrycznego. Korzyści te wynikają z wdrożonych w urządzeniach
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funkcjonalności, takich jak: praca hybrydowa, wysoka sprawność w szerokim zakresie obciążeń, a także zgłoszona przez
spółkę do Urzędu Patentowego kompensacja mocy biernej.
EVER świadczy dodatkowo usługi w zakresie projektowania rozwiązań zgodnych z indywidualnymi wymaganiami
klientów w zakresie systemów zasilania gwarantowanego, bazując na eksperckim doświadczeniu zespołu konstruktorów
z Działu Badań i Rozwoju.
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