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CrossPower
Sistemul inteligent de gestionare (management) a energiei
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Energia CrossPower 
prietenoasă cu mediul, vă 
ajută să-i ajutaţi pe alţii.
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Termenul (sintagma)" energie inteligentă" 
se referă la ansamblul tehnologiilor 
inteligente de producere, stocare, 
transmisie şi control al consumului. Prin 
urmare, termenul se referă la întregul 
lanţ de fumizare a energiei, de la 
producător până la consumator.  
În procesul de dezvoltare a sistemului 
CrossPower au fost luate în considerare 
toate criteriile legate de energia 
inteligentă. 

 
Energia inteligentă

Adesea, energia nu este 
disponibilă în regiuni care 
sunt rupte de lumea civilizată 
şi ( deci) greu accesibile. 
Oricine doreşte să-i ajute pe 
oamenii din zonele respective 
are nevoie de o sursă stabilă 
de fumizare a energiei. De 
preferat una prietenoasă cu 
mediul şi care foloseşte 
resurse disponibile imediat.  
CrossPower este un 
producător de sisteme mobile 
de energie solară şi eoliană. 
Dacă este nevoie, pentru a 
asigura fumizarea constantă 
de energie, se adaugă baterii 
pentru stocarea energiei şi 
generatoare diesel modeme.
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Sistem ul CrossPower  
cum functionează

Panouri solare, turbine eoliene, generatoare diesel 
modeme: acestea sunt diferitele tipuri de producători 
de energie ai sistemelor CrossPower. 
Cu ajutorul sistemului său inteligent de management 
al energiei, fiabil şi autonom în raport cu condiţiile 
meteo, se poate produce electricitate din surse rege-
nerabile în zone izolate, în zone de conflict sau pentru 
tabere de refugiaţi. Baterii modeme cu ioni de litiu şi 
generatoare diesel modeme asigură o fumizare 
constantă de electricitate. Combinând matricele foto-
voltaice şi unităţile eoliene de producere a energiei cu 

generatoarele diesel convenţionale, se obţine o redu-
cere semnificativă a costurilor de operare precum şi o 
reducere a consumului de combustibil fosil.

Energia verde este prioritară
Principalul scop al controlului software este să asigure 
permanent stabilitatea sistemului (grid-ului) - adică efi-
cienta energetică optimă a acestuia. Sistemul 
selectează independent sursa de energie regenerabilă. 
În momentul în care există un surplus de energie, bate-
ria este încărcată.  

Noul sistem de management al energiei permite, pentru prima dată, construirea 
de sisteme microgrid, scalabile, solide, care folosesc energia regenerabilă oriun-
de în lume. Sistemul inteligent de control stabileşte un echilibru optim între pro-
ducerea şi consumul de energie, în timp ce stocarea surplusului în baterii de pu-
tere asigură stabilitatea reţelei (sistemului).

Energie prietenoasă cu mediul pentru întreaga tabără 
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Beneficii 
�� Se poate produce energie 

scalabilă de la 25 kW până la 
5 OOO kW

�� Există metode flexibile de 
management al reţelei 
pentru toate tipurile de 
surse de energie

�� Baterii puternice care 
asigură permanent un înalt 
grad de stabilitate a reţelei

�� Posibilitatea de a combina 
surse convenţionale şi surse 
de energie regenerabilă

�� Sistemul de management al 
reţelei prioritizează sursele 
de energie regenerabilă

�� Consumatorii pot fi 
prioritizaţi

�� Este posibilă monitorizarea 
de la distanţă în condiţii 
sigure

Dacă nu se poate produce suficientă energie, de 
exemplu atunci când nu este vânt sau când plouă, 
componenta de control utilizează bateriile la 
capacitate maximă înainte de a trece pe 
generatoarele diesel. În acest fel, eficienţa 
sistemului se ridică la un procent de 90 %.

Consumatori cu priorităţi diferite  
Consumatorii pot fi prioritizaţi dacă este necesar. 
Astfel, unităţilor medicale, frigiderelor sau 
sistemelor IT li se garantează fumizarea de energie 
în procent de 100 % chiar şi în cazul unei 
suprasolicitări a reţelei. Locuinţele, televizoarele, 
etc. vor avea o prioritate mai scăzută. Dacă nu există 
suficientă energie disponibilă, ele vor fi deconectate 
de la sursă. 

Sistemul poate fi mutat dacă este nevoie  
Întregul sistem CrossPower poate fi încărcat într-
un container obişnuit, dacă este nevme.  
Reasamblarea componentelor (terminalelor) 
electrice PFISTERER se face rapid şi nu necesită 
personal calificat. Chiar şi în timpul funcţionării, 
sistemul este complet autonom şi poate fi 
monitorizat de la distantă dacă este nevoie. 

Proven in practice: the CrossPower System in Hungary.

CrossPower helps to help out:  
smart energy supply for all types of camps.
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24 ore - necesarul de energie şi producerea  
acesteia din diferite surse. 

Microgrid 
Termenul" microgrid" descrie un 
furnizor regional de energie, 
complet autonom şi inteligent. 
Producătorii locali de energie, 
unităţile de stocare şi 
consumatorii sunt direct 
conectaţi. Energia care este 
produsă de sisteme foto-voltaice, 
turbine eoliene şi alte surse, 
poate fi consumată imediat sau 
stocată în acumulatori. Cele mai 
mari avantaje ale sistemelor 

"microgrid" sunt orientarea 
producţiei spre consumator, 
folosind cel mai scurt traseu al 
energiei. Sistemele " microgrid " 
alimentează cu energie insule 
izolate, unităţi industriale sau 
tabere (comandamente) de orice 
fel.
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Panoul de control al 
sistemului CrossPower:  
aveţi toate informaţiile 
importante la îndemână

Exemplu de structură a sistemului
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Management System  
and  

Switchboard
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CrossPower produce  
electricitate oriunde este 
nevoie 
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Fie că este vorba despre o staţie de cercetare 
in Arctica sau o asezare izolată în junglă, o 
mină în vârful munţilor din America de Sud 
sau undeva după un dezastru natural: 
CrossPower vine în ajutorul oamenilor şi al 
mediului. CrossPower a devenit alternativa 
contemporană în toate locurile unde energia 
era produsă exclusiv de generatoare diesel 
sau unde combustibilii fosili sunt rari. Dacă 
instalaţia este folosită permanent, 
recuperarea costului investiţiei se realizează 
după aproximativ trei ani. 
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P FISTERER este una dintre cele mai importante companii din lume în domeniul 
tehnologiei privind soluţiile pentru sisteme şi componente de transmisie a 
energiei. Afacerea de familie Germano-Elveţană care a fost înfiinţată în anul 
1921 dezvoltă, produce şi distribuie componente şi solutii complete pentru 
interfeţe speciale din reţelele moderne de energie. În acest domeniu, este una 
dintre puţinele companii din lume care oferă soluţii complete de transmisie în 
lanţ, pentru voltaje scăzute, medii, înalte şi foarte înalte.  
Pentru clienţii noştri acest lucru înseamnă: soluţii optime pentru toate solicitările, 
acum şi în viitor. 

PFISTERER Holding AG  
 
Rosenstraße 44
73650 Winterbach
Germany
Tél: +49 7181 7005 0
Fax: +49 7181 7005 565
info@pfisterer.com
www.pfisterer.com


