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Dynamika procesów technologicznych, rozwój wielu dzie-
dzin przemysłu wiążą się z koniecznością poszukiwania 
niezawodnych źródeł energii elektrycznej. Naprzeciw 
tym oczekiwaniom wychodzi EMU – jeden z największych 
w Europie Środkowo-Wschodniej dostawców najwyższej 

klasy akumulatorów VRLA do zasilania awaryjnego i pracy cyklicznej.

ROZWIJAĆ SIĘ TO WIDZIEĆ POTRZEBY 
Firma, która zaczęła od wprowadzenia na polski rynek sześciu modeli aku-
mulatorów japońskiego producenta KOBE, ma dziś w ofercie ponad 250 
modeli akumulatorów i dostarcza setek tysięcy urządzeń ponad 10 tys. 
klientów biznesowych. Z tych wysokiej jakości źródeł energii korzystają 
miliony użytkowników. Akumulatory EMU pracują w najbardziej odpowie-
dzialnych aplikacjach w Europie. Tak dynamiczny rozwój firmy w ciągu po-
nad 20 lat możliwy był dzięki czujnemu analizowaniu mocno ewoluującego 
rynku. Co dalej? Firma chce niebawem poszerzyć ofertę o unikatowe, in-
nowacyjne magazyny energii. I – jak zapewnia zarząd spółki – nie jest to 
jedyna odpowiedź EMU na wciąż rosnące wymagania i potrzeby rynku.

POLSKA MARKA, ŚWIATOWA KLASA
Jak wiele zależy dziś od akumulatorów? Są źródłem energii dla wielu zaawan-
sowanych systemów, zapewniają ciągłość procesów w firmach usługowych 
i produkcyjnych, zasilają serwerownie, siłownie telekomunikacyjne, aparaturę 
medyczną i zaawansowane urządzenia wojskowe. We wszystkich tych obsza-
rach kładzie się przy tym nacisk na bezpieczeństwo, niezawodność stosowanych 
rozwiązań, bezawaryjność, łatwość obsługi i – co niezwykle ważne – długi czas 
pracy źródła energii. Wymagania te spełnia Europower® – wysoko ceniona 
na rynku seria akumulatorów i ogniw ołowiowo-kwasowych. Od momentu 

wprowadzenia marki na rynek w 1998 roku firma EMU dostarczyła  już ponad 
4,5 mln tych bezobsługowych urządzeń wykonywanych w obu technologiach: 
AGM (Absorbed Glass Mat) i żelowej. Akumulatory Europower® doskonale 
sprawdzają się w wymagających aplikacjach zasilania awaryjnego, zapewniając 
odbiorcom niższe koszty eksploatacji dzięki jakości, niezawodności, a przede 
wszystkim długiej żywotności. Firmy, które korzystają z tego źródła energii, 
zwracają uwagę na bardzo wysoką powtarzalność parametrów modeli Euro-
power® z tej samej serii produkcyjnej. W systemach UPS na przykład, gdzie 
łączy się ze sobą szeregowo do kilkudziesięciu bloków o napięciu 12 V i ładuje 
się je z jednego prostownika, równomierny rozkład napięć ładowania przekłada 
się na długą i niezawodną pracę baterii. 

REALNY ZYSK 
Akumulatory kwasowo-ołowiowe są chemicznymi źródłami energii elek-
trycznej, w których zmagazynowana energia chemiczna może zostać 
zamieniona na elektryczną. Spośród wszystkich typów akumulatorów roz-
wiązania kwasowo-ołowiowe cechują się zdecydowanie najniższymi koszta-
mi produkcji i z tego powodu są najpowszechniej stosowane np. w UPS-ach. 
Firmy – szukając zarówno ekonomicznych, jak i skutecznych rozwiązań – 
chętnie sięgają dziś po szczelne, bezobsługowe akumulatory ACUMAX®, 
o żywotności projektowanej do 12  lat. Obecnie na rynku jest już ponad 
600 tys. urządzeń, które gwarantują odbiorcom długą pracę baterii. Marka 
została dobrze przyjęta, zwłaszcza w tych segmentach rynku, gdzie liczy się 
wydajność i wysoka jakość źródła energii. Wraz ze wzrostem świadomości 
konieczności zapewnienia ciągłości wielu procesów produkcyjnych rośnie 
zainteresowanie efektywnymi i bardzo atrakcyjnymi pod względem ceny 
urządzeniami. Nie bez znaczenia jest także odpowiedzialna polityka EMU 
w zakresie ekologii. Wytwarzanie akumulatorów o długiej żywotności jest 
jedną z najskuteczniejszych metod ochrony środowiska. Rynek rozumie już 
dzisiaj, że mniejsza ilość odpadów wiąże się właśnie z możliwie długą żywot-
nością rzeczywistą akumulatorów. Ekologia staje się więc coraz ważniejszym 
czynnikiem w procesie zakupowym źródeł energii.

Akumulatory firmy EMU pracują dziś w wielu serwerowniach, bankach, 
zakładach przemysłowych, szpitalach, centrach medycznych, obiektach 
militarnych oraz budynkach urzędowych. Zapewniają ciągłość najważniej-
szych procesów w wielu branżach. A co istotniejsze – gwarantują bezpie-
czeństwo i najwyższe standardy eksploatacji. ■
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W poszukiwaniu 
źródeł energii
– nowe wyzwania przed 
firmą EMU

Żyjemy w czasach, w których wymagania 
stawiane przed akumulatorami 
bezobsługowymi wydają się większe niż 
kiedykolwiek wcześniej. Trudno dziś wyobrazić 
sobie świat bez zasilaczy UPS, siłowni 
telekomunikacyjnych, systemów oświetlenia 
awaryjnego, odnawialnych źródeł energii, 
systemów alarmowych i przeciwpożarowych  
czy pojazdów elektrycznych. 

AKUMULATORY EUROPOWER® DOSKONALE 
SPRAWDZAJĄ SIĘ W WYMAGAJĄCYCH 

APLIKACJACH ZASILANIA AWARYJNEGO, 
ZAPEWNIAJĄC ODBIORCOM NIŻSZE 

KOSZTY EKSPLOATACJI DZIĘKI JAKOŚCI, 
NIEZAWODNOŚCI, A PRZEDE WSZYSTKIM 

DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI


