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Obszar działania  EMU

Jesteśmy profesjonalistami. Do każdego Part-

nera w biznesie podchodzimy bardzo indywidu-

alnie, wsłuchując się w jego potrzeby i analizując 

specyfikę jego działalności. Stale podnosimy 

jakość naszych usług, bazując na wieloletnim, 

bogatym doświadczeniu.

Dzięki temu jesteśmy dziś jedną z największych 

firm w swojej branży w Europie.
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Energia to nasza inspiracja
Od 26 lat wspieramy różne segmenty rynku, dostar-
czając kompleksowe rozwiązania z zakresu magazy-
nów energii, baterii, akumulatorów i ogniw do zasilania 
awaryjnego i pracy cyklicznej, a także odnawialnych 
źródeł energii (OZE).

W ofercie posiadamy szeroką gamę wysokiej jakości 
ogniw, akumulatorów, pakietów bateryjnych i banków 
energii: ołowiowo-kwasowych wykonanych w tech-
nologii AGM i żelowej oraz litowych (litowo-jonowych 
– Li-ion, litowo-żelazowo-fosforowych – LifePO4, li-
towo-polimerowych – Li-po, niklowo-wodorkowych 
– NiMH) uznanych marek: EMU®, EUROPOWER®, 
ACUMAX®, ALARMTEC, HIPAC (KOBE), DYNASTY. 
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem jedynych 
na świecie przyjaznych środowisku akumulatorów 
firmy AQUION ENERGY wykonanych w innowacyjnej 
technologii Aqueous Hybrid Ion (AHI™).

Ofertę poszerzyliśmy o niezbędne akcesoria 
do akumulatorów: stojaki i szafy bateryjne, ładowarki 
do akumulatorów, okablowanie i łączniki, zasilacze, 
prostowniki czy testery. Ponadto oferujemy usługi 
projektowe, instalacyjne i obsługę okresową baterii 
akumulatorów w systemach zasilania awaryjnego 
u naszych partnerów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, wciąż 
się rozwijamy i efektywnie wdrażamy nasze innowa-
cyjne rozwiązania.



Realizacja u jednego 
z Operatorów telefonii 
komórkowej

EUROPOWER® – gwarancja 
jakości na najwyższym 
poziomie
Europower® to seria niezawodnych, szczelnych 
i bezobsługowych akumulatorów oraz ogniw oło-
wiowo-kwasowych. Ich pojemność wynosi od 1,2 
do 3000 [Ah], a żywotność rzeczywista jest naj-
dłuższa na rynku. Największymi atutami marki Eu-
ropower® są: wysoka powtarzalność parametrów, 
żywotność projektowana od 5 do 18 lat oraz gwa-
rancja nawet do 5 lat. W naszej ofercie można zna-
leźć ponad 120 modeli wykonanych w technologii 
AGM oraz żelowej.

Zastosowanie: zasilacze UPS, siłownie telekomunikacyjne, stacje bazowe GSM, zasilanie awaryjne automatyki 
i zabezpieczeń, systemy baterii słonecznych, systemy alarmowe i przeciwpożarowe, kasy i drukarki fiskalne, 
oświetlenie awaryjne, urządzenia medyczne, urządzenia mobilne i przenośne.



Realizacja u jednego 
z czołowych dostawców 
rozwiązań IT

ACUMAX® – gwarancja 
doskonałej wydajności
ACUMAX® to szczelne, bezobsługowe akumulato-
ry i ogniwa ołowiowo-kwasowe o pojemności od 0,8 
do 3000 [Ah] i żywotności projektowanej od 6 do po-
nad 18 lat. Do zaoferowania mamy ponad 80 mode-
li tej marki dostępnych w technologii zarówno AGM, 
jak i żelowej. Ze względu na bardzo dobrą relację ceny 
do jakości, akumulatory ACUMAX® to idealny wybór 
do wszystkich instalacji, które wymagają wydajności 
przy niższych nakładach finansowych.

Zastosowanie: zasilacze UPS, centrale telefoniczne, siłownie telekomunikacyjne, stacje bazowe GSM, 
zasilanie awaryjne automatyki i zabezpieczeń, systemy alarmowe i przeciwpożarowe, oświetlenie 
awaryjne, urządzenia mobilne i przenośne.



ALARMTEC – gwarancja 
oszczędnych rozwiązań
ALARMTEC to szczelne, bezobsługowe akumulatory 
ołowiowo-kwasowe o żywotności projektowanej 5 lat, 
wykonane w technologii AGM. W ofercie EMU znajduje się 
8 modeli tych baterii o pojemnościach od 1,2 do 65 [Ah] 
w 12 [V] monoblokach. Produkty firmy ALARMTEC są 
znane i cenione w branży już od kilkunastu lat. Stosuje się 
je z powodzeniem w setkach tysięcy systemów SSWiN 
oraz ochrony przeciwpożarowej.

Akumulatory ALARMTEC charakteryzują się 
żywotnością do 50% dłuższą od najtańszych produktów 
dostępnych na rynku. Oferowane w bardzo atrakcyjnej 
cenie zapewnią wieloletnią i bezawaryjną pracę 
systemów oraz urządzeń w Twoim biznesie!

HIPAC (KOBE)
Akumulatory KOBE to najwyższej jakości akumulatory 
wykonane w technologii AGM. Bloki o napięciu 12 [V] 
i żywotności projektowanej 5 lat możesz otrzymać 
w zakresie pojemności od 7 do 65 [Ah].

DYNASTY
DYNASTY to światowej klasy akumulatory o napięciu 
12 [V] i zakresie pojemności od 34 do 147 [Ah]. Wyko-
nywane są w technologii AGM. Zaprojektowane zostały 
przez amerykańską firmę C&D TECHNOLOGIES do pra-
cy w stacjonarnych systemach zasilania awaryjnego.



Produkcja pakietów bateryjnych w EMU

Pakiety bateryjne
Oferta firmy EMU obejmuje szeroką  gamę ogniw marki EUROPOWER® wykonanych w technologii litowo-jonowej 
i niklowej, we wszystkich standardowych wymiarach, zarówno cylindryczne jak i pryzmatyczne. Ogniwa wyko-
nane w technologii LiFePO4, Li-Po, Li-ion, Li-Co oraz Ni-MH charakteryzują się szerokim zakresem pojemności 
od 200 do 4500 mAh. Świadczymy usługi w zakresie łączenia i zgrzewania ogniw w dowolnej konfiguracji oraz 
wykonujemy pakiety bateryjne zgodnie ze specyfikacją klienta. Projektowane i wykonywane przez EMU baterie 
znajdują szerokie zastosowanie w różnego rodzaju sprzęcie elektrycznym i elektronicznym tj. elektronarzędzia, 
sprzęt pomiarowy, oświetlenie awaryjne, jak również są sprawdzonym źródłem zasilania w pojazdach napędza-
nych silnikiem elektrycznym.



AQUION ENERGY – gwarancja 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska
Akumulatory firmy AQUION ENERGY zostały wykonane w innowacyjnej 
technologii Aqueus Hybrid Ion (AHI™). Wykorzystuje ona łatwo dostępne 
i tanie materiały, m.in. słoną wodę, tlenek manganu, kompozyt węglowy oraz 
jako separator – syntetyczną bawełnę. Akumulatory wykonane w techno-
logii AHI™ zostały zaprojektowane do pracy w stacjonarnych systemach 
odnawialnych źródeł energii. Baterie z powodzeniem są instalowane w miej-
scach o zaostrzonych przepisach środowiskowych, domach, biurach oraz 
innych miejscach, w których przebywają ludzie.

Innowacyjny magazyn 
energii Aquion Energy



Dział Badań i Rozwoju
Kluczowym elementem naszej strategii jest rozwój 
oferty produktowej odpowiadający na rosnące po-
trzeby technologiczne klientów. W ramach naszej 
działalności prowadzimy szereg badań nad innowa-
cyjnymi rozwiązaniami dla obecnych oraz nowych 
obszarów szeroko rozumianej energetyki, w tym 
w zakresie magazynów energii, efektywności ener-
getycznej oraz elektromobilności. Współpracujemy 
przy tym z uznanymi jednostkami badawczymi, ta-
kimi jak Politechnika Częstochowska, Politechnika 
Warszawska czy Instytut Lotnictwa.

Dział Systemów 
Odnawialnych Źródeł Energii
Oferujemy kompleksową obsługę projektów inwe-
stycyjnych z zakresu odnawialnych źródeł energii – 
począwszy od stworzenia ogólnej koncepcji i doboru 
optymalnych rozwiązań technicznych, przez przygo-
towanie i projektowanie inwestycji, aż po general-
ne wykonawstwo i serwis. Naszą specjalnością są 
wdrożenia elektrycznych i cieplnych systemów OZE 
w budynkach wielkokubaturowych.

Zrealizowaliśmy już kilkaset projektów z szeroko 
pojętej branży OZE i efektywności energetycznej 
o różnej skali, złożoności oraz problematyce. Łączy-
my to doświadczenie z naszym know-how w dzie-
dzinie akumulowania energii. Dzięki temu oferujemy 
unikatowe rozwiązania hybrydowe.



IPDA – Internetowy Program do Doboru 
Akumulatorów
Nasz program do doboru akumulatorów jest innowacyjnym rozwiązaniem dla osób, którym zależy 
na sprawnym i szybkim dopasowaniu odpowiedniego akumulatora do określonych parametrów. 
Program ten wskaże optymalne rozwiązanie dla Państwa projektu. Interfejs aplikacji został przy-
gotowany z myślą o najnowszych trendach i technologiach internetowych. Użyteczne moduły 
i funkcjonalności sprawiają, że korzystanie z iPDA jest bardzo intuicyjne. Zapraszamy do skorzy-
stania z aplikacji: www.ipda.pl.



Certyfikaty

Zaufali nam:



EMU Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Twarda 12, 80-871 Gdańsk

tel/fax: 58 344 04 01

fax: 58 344 88 77

e-mail: info@emu.com.pl

www.facebook.com/emuenergy

www.emu.com.pl


