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På Unitrafo arbetar vi ständigt med att utveckla och vidareutveckla vårt sortiment och våra produkter. Vi har nyligen utökat
vårt sortiment med huvudsakligen tre produktgrupper. För utförligare information, besök gärna vår hemsida: www.unitrafo.se

S E N A S T E N Y TT
Midac OPzS,
stationära batterier
Mättransformatorer
från Frer
Leonardo, en helt ny
typ av faskompensering
Unitrafos nya webbplats
klar, besök oss på
www.unitrafo.se

Stationära batterier
Midac OPzS är stationära stand-bybatterier av
rörplattetyp som kräver minimalt underhåll.
Batterierna kan fungera som reservkraft för
alla slags industriella tillämpningar där låg
underhållsfrekvens såväl som lång livslängd
krävs.
Batterierna är tillverkade av stora rörplattor av
blyselenlegering för att garantera lång
livslängd, minsta möjliga underhåll och
optimala förhållanden vid drift och stand-by.

Mättransformatorer
En av de nya produktgrupperna i vårt sortiment
är mättransformatorer från Frer, en av Europas
mest kända tillverkare. Transformatorerna
finns i alla upptänkliga varianter. Gemensamt
för dessa produkter är hög kvalitet till
konkurrenskraftiga priser. Dessutom kan vi
utlova korta leveranstider eftersom de flesta
produkter lagerförs i fabrik. Kika gärna
närmare i vårt dokumentarkiv på vår hemsida,
där du finner den senaste katalogen.

Automatisk faskompensering

UNITRAFO Electric AB
Askims Industriväg 1A
436 34 ASKIM (Göteborg)
Tel: 031-68 56 20
Fax:031-68 58 11
E-post: info@unitrafo.se

LEONARDO är en helt ny typ av
faskompenseringsutrustning - en unik
patenterad modullösning.
Faskompenseringsutrustningen består av en
fast del med frånkopplingsbrytare och
regulator samt en löstagbar modul som är
själva kondensatorbatteriet.
Alla JOLLYmoduler kan monteras på eller
flyttas mellan alla typer av olika
LEONARDOutrustning. Effekten kan således
enkelt anpassas genom att lägga till eller byta
JOLLYkomponenter, anpassat efter de behov
som finns där utrustningen är installerad.
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