
Et splitsekunds afbrydelse af strømforsyningen kan 
let koste virksomheder og institutioner store million
beløb. Ofte er tab af data den mindste omkostning, når 
servere, avancerede ITbaserede produktionsanlæg og 
lignende går ned. Det er genstart af systemerne, som 
medfører de største tab. I mange tilfælde kan det tage 
op til flere dage at få systemerne til at køre optimalt 
igen. 

Løsningen hedder UPS. De tre bogstaver står for  
Uninterruptible Power Supply, og de dækker over et 
stykke avanceret effektelektronik, som sørger for en 
fuldstændig ensartet og uafbrudt forsyning af strøm 
uanset hvilke udsving, elnettet måtte byde på. Ved 
egentlige afbrydelser holder en UPS strømforsyningen 
ved lige indtil nødstrømsanlægget eller nødgeneratoren 
er oppe at køre. 

LeanEco tager UPS et stort skridt videre
Danske LeanEco er en af de virksomheder, som tror 
på, at innovativ brug af effektelektronik er et af de 
vigtigste udviklingsområder nu og i fremtiden. LeanEco 
er kendt for at fremstille energieffektive UPSenheder. 
Men virksomhedens fokus er på at skabe langt større 
kontrol med og styring af de elressourcer, som er til 
rådighed i f.eks. en større virksomhed. 

LivingPower er navnet på verdens første løsning, som 
virtualiserer energiforsyningen og giver fuldkommen 
interaktiv kontrol med en virksomheds eller en institu
tions elektriske flow. Interaktiv betyder, at vi bygger bro 
mellem mennesker, processer og elsystemer. Resulta
tet er værdiskabelse på et niveau langt ud over selve 
produktet. Løsningen, som er udviklet og patenteret af 
LeanEco, betyder i første omgang lavere energiforbrug, 
mindre pladskrav samt forbedret oppetid og driftssikker
hed. Men det er kun begyndelsen. Systemet byder på 
helt nye muligheder og services i forhold til traditionel 
UPS, og mulighederne er først lige begyndt at tegne 
sig. Det kobler power systemer med den nye verden, 
hvilket danner basis for nye services og nye forretnings
modeller.

Effektelektronik er det nye sort
Hos LeanEco er man ikke i tvivl om, at effektelektronik 
bliver noget, vi kommer til at høre mere og mere om 
i takt med at området finder sin rette plads øverst på 
dagsordenen. 

Der er et enormt vækstpotentiale og mange nye danske 
arbejdspladser at hente ved at styrke forskning og 
udvikling indenfor effektelektronik. Derfor er LeanEco 
også en del af CEES, hvor industri og universitetsver
den arbejder sammen for at bevare og udbygge  
Danmarks førende position på dette vigtige område. 

Interaktiv kontrol med
virksomhedens elforbrug
- Undgå afbrydelser og udnyt energien bedre

Center for Elektriske Energisystemer (CEES) er et dansk netværk for 
virksomheder og forskningsinstitutioner. Vi beskæftiger os med forskning og 
udvikling af elektriske energisystemer, som på verdensplan udgør et marked  
på over 300 mia. kr. årligt. 

Partnerne i netværket er universiteter og private danske virksomheder.  
Vores mål er at sikre og udbygge Danmarks styrkeposition inden for effekt
elektronik samt at få uddannet tilstrækkelig med kompetent arbejdskraft hertil.  
Vi beskæftiger os bl.a. med forskning i intelligent styring af effektelektronik.
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