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FitCraft Energy … 

 Dodavatel elektrických a elektronických zařízení sloužících k 

efektivnímu využívání elektrické energie především z 

obnovitelných zdrojů 

 

Založeno 1997 
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Finanční 

návratnost 

FitCraft Energy – vlastnosti řešení 

 Lepší reálné využití energie 

 Dlouhá životnost (více než 4000 cyklů) 

 Stabilní výkon 

 Flexibilita – stavebnicový koncept  

 Vysoká úroveň zákaznického servisu 

 Redundance pro maximální bezpečnost 

 Odolnost 

 Ovládání na dálku (počítač, tablet, mobil)  

 Nízká váha 

 Mobilita 

 

 

Bezpečný provoz 

a snadné 

ovládání 
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FitCraft Energy … 

 Dodavatel elektrických a elektronických zařízení sloužících k 

efektivnímu využívání elektrické energie především z 

obnovitelných zdrojů 

 

 Zákazníci v různých zemích (UK, Brazílie, Peru, Lesotho, Česká 

republika) a s využitím v různých oblastech (stavební výroba, 

společenské akce, tichá energie pro filmové produkce, 

izolované komunity, energeticky nezávislé domy, …) 

 

Založeno 1997 
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Reference 

  

  

Automatický  parkovací dům, Ostrava, Česká republika 

Záložní zdroj pro automatický parkovací dům. Kombinace fotovoltaiky a Saveboxů tvoří 

nezávislý samostatný (off-grid) systém. 

 

Geograficky izolovaná komunita, Peru 

Kombinace fotovoltaiky a Saveboxu M pro geograficky izolovanou komunitu – 

neexistence elektrické sítě. 

Hospic, Lesotho 

Kombinace fotovoltaiky a záložního zdroje = úspora energie + záloha nestabilní 

distribuční sítě. 

Půjčovna stavebních strojů a nářadí, UK 

Náhrada nebo doplněk elektrocentrál. 

http://www.fitcraftenergy.cz/?lang=en
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http://www.fitcraftenergy.cz/wp-content/uploads/IMG_79821.jpg
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FitCraft Energy … 

 Dodavatel elektrických a elektronických zařízení sloužících k 

efektivnímu využívání elektrické energie především z 

obnovitelných zdrojů 

 

 Zákazníci v různých zemích (UK, Brazílie, Peru, Lesotho, Česká 

republika) a s využitím v různých oblastech (stavební výroba, 

společenské akce, tichá energie pro filmové produkce, 

izolované komunity, energeticky nezávislé domy, …) 

 

 Tým zkušených odborníků s vlastním vývojovým centrem 

poskytující odborné technické konzultace a zajišťující 

zákazníkům spolehlivý servis 

Founded 1997 
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Ocenění naší práce 

Hospic, Lesotho 

Kombinace fotovoltaiky a záložního 

zdroje = úspora energie + záloha 

nestabilní distribuční sítě. 

Financováno britskou 

královskou rodinou. 
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Potřeba ukládání energie – realita dneška 

Elektřina je nezbytná k pokrytí sociálních potřeb (topení, chlazení, pracovní činnost, 

…). 

 

 

 

 

 

 

Je mnoho oblastí, kde jsou běžné výpadky sítě, popř. distribuční síť neexistuje vůbec. 
 

 

Pro podporu smysluplných aktivit je nezbytné elektřinu uchovávat pro pozdější 

využití. 

Zdroj energie pro stavebnictví Záložní zdroje pro nemocnice Tichá energie pro filmové produkce 

Horské chaty a hotely Geograficky izolované 

komunity 

Vědecké expedice 

a výzkumné stanice 
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Potřeba ukládání energie – realita dneška 

Podle studie analytické společnosti Navigant Research dosáhne trh distribuované 

energie z SSE, tj bateriové systémy a další zařízení pro skladování elektřiny 

umístěné v domácnostech a firmách (přičemž mnohé z nich vyrábějí elektřinu ze 

solárních elektráren) hodnoty 16,5 miliard amerických dolarů do roku 2024. 
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Klíčové charakteristiky našeho řešení 

Srdcem našich zařízení pro ukládání energie je akumulátorový modul LA3016.  

 

 

 

 

 

Je to blok moderních lithiových článků (LiFePO4) s celkovou kapacitou 1.5 kVAh. 

 

 

 

  

Je vybaven sofistikovanou elektronickou jednotkou, 

která kontroluje a chrání každý jednotlivý článek. 

Zaručuje tak zcela bezpečný dlouhodobý provoz se  

100% využitím možností použitých akumulátorových 

článků. U každého článku elektronika precizně sleduje 

aktuální napětí, proud i teplotu a podle naměřených 

hodnot koriguje proces jeho nabíjení i vybíjení. 
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Klíčové charakteristiky našeho řešení 

 Balancer – efektivní vyrovnávání energie v 

jednotlivých článcích 

 

 Redundance – kombinace elektronických a 

elektromechanických bezpečnostních prvků 

 

 Rozpojení – možnost rozdělit velké akumulátorové 

jednotky na menší, bezpečnější prvky 

 

 Kontrola – důkladná kontrola všech prvků v rámci 

celého procesu výroby 
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Klíčové charakteristiky našeho řešení - 
Balancer 

Pro vyrovnávání energie uložené v jednotlivých 

článcích jsme použili aktivní balancer, který přelévá 

energii z článků s vyšším nabitím do těch méně 

nabitých. Energií se zbytečně neplýtvá, dochází 

pouze k jejímu přelévání mezi články uvnitř 

akumulátorového bloku a celý akumulátor je tak 

vždy připraven odevzdat maximální výkon. 
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Klíčové charakteristiky našeho řešení - 
Redundance 

Pro maximální bezpečnost kombinujeme v každém 

akumulátorovém bloku elektronické a 

elektromechanické prvky, které vždy zajistí 

spolehlivé fungování všech bezpečnostních 

mechanizmů. 
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Klíčové charakteristiky našeho řešení - 
Rozpojení 

Další vlastnost, která zvyšuje bezpečnost našich 

velkých akumulátorových systémů. Jediným 

povelem je možno naše velké akumulátorové 

jednotky izolovat na jednotky s malou kapacitou, 

které jsou v krizových situacích mnohem méně 

nebezpečné, než byla původní jedna velká 

jednotka. V případě umístění velkých 

akumulátorových bloků na motorovém vozidle je 

tato vlastnost nutností, s našimi akumulátory 

LA3016 se ale stává samozřejmou ve všech 

akumulátorových systémech. 
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Klíčové charakteristiky našeho řešení - 
Kontrola 

Během výroby u každého akumulátorového článku 

pečlivě sledujeme všechny důležité parametry. 

Všechny články jsou důkladně otestovány a 

změřeny. Výrobní proces našeho akumulátorového 

bloku obsahuje spoustu kontrol, které zaručí nejen 

jeho vysokou kvalitu, ale především bezpečnost. 

Pro každý accupack vzniká “rodný list” se 

záznamem o kontrole desítek sledovaných 

parametrů. 
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Klíčové charakteristiky našeho řešení 
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Klíčové charakteristiky našeho řešení 

K výstupu je možno přímo připojit běžné spotřebiče. 
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Co nabývá na důležitosti 

Podle studie analytické společnosti Navigant Research dosáhne trh distribuované 

energie z SSE, tj bateriové systémy a další zařízení pro skladování elektřiny 

umístěné v domácnostech a firmách (přičemž mnohé z nich vyrábějí elektřinu ze 

solárních elektráren) hodnoty 16,5 miliard amerických dolarů do roku 2024. 
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Co nabývá na důležitosti 

Zdroj: SICHERHEITSLEITFADEN, Li-Ionen-Hausspeicher, Stand: Version 1.0, Ausgabe: 11/2014 
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Co nabývá na důležitosti 
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Koncept našich řešení ukládání elektrické energie je 

postaven na modulárním principu, což velmi dobře 

umožňuje jejich využití jako mobilních 

akumulátorových zdrojů. Po nabití jimi lze napájet 

elektrické spotřebiče stejně jako z pevné elektrické 

sítě. Zařízení mají vstupy pro nabíjení přímo z 

elektrické sítě, z elektrického generátoru, z 

fotovoltaických panelů nebo z větrné turbíny. 

 

 

Závěr 
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The Race is On 
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The Race is On 
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Děkujeme za pozornost 
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