
 
 
 
 
 
 

Piller Danmark ApS har siden firmaets oprettelse i 1992 haft 
forhandlingen af kvalitetsprodukter fra UPS fabrikant og 
leverandør Piller Germany GmbH & Co. KG, beliggende i 
Osterode, Harzen i Tyskland. 
Piller GmbH kunne i 2009 fejre 100 års jubilæum. 

 
Piller Danmark ApS produktsortiment omfatter bl.a.: 
− statiske og roterende UPS‐anlæg (Apostar og Uniblock) 
− statiske og roterende frekvensomformere til marine og land 
− statisk switch (Apotrans) 
− et omfattende "Aircraft Ground Power Supply system" 
program, inkl. elektronisk regulerede stepdown transformere 
til brug i lufthavne 
− komplet sammenbygget Diesel‐UPS anlæg (UBTD) med eller 
uden batteribank / energilager (powerbridge) til bygning eller i 
container 
− Hard‐ og software til UPS anlæg 
− Batterier til UPS‐ og Dieselanlæg 

 
Piller Danmark ApS har egen serviceafdeling, som med sin 
brede erfaring indenfor forsynings anlæg, UPS systemer og 
omformer anlæg, kan tilbyde sine kunder professionel service 
og betryggende backup, klar til udrykning  24 timer i døgnet, 
7 dage om ugen,  365 dage om året. 

 
Piller Danmark blev etableret i november 1992. 
Piller GmbH´s UPS anlæg er installeret og serviceret i Danmark 
siden medio 70´erne. 

 
Piller Danmark ApS sælger, installerer og servicerer UPS‐ og 
Diesel anlæg samt tilbehør så som UPS tavler, batterier og 
batteritavler, kabelforbindelser og meget mere. 
Piller Danmark ApS har i det daglige et tæt samarbejde med 
underleverandører, så som f.eks. tavleleverandør, smede og 
el‐entreprenør firmaer m.fl. 

 
Piller Danmark ApS fremsender med glæde på forespørgsel 
brochurer og tekniske data på produkter. Vi kan ligeledes 
tilbyde et besøg på en kundesite efter forud‐ gående aftale, 
skulle man ønske at se en UPS installation ”live”. 
Et miniseminar om Piller Danmark ApS / Piller GmbH og 
firmaets produkter samt forskellige UPS løsninger kan 
ligeledes arrangeres efter ønske. 

 
Piller Danmark ApS står til Deres disposition på tlf. 4640 3214 
mandag‐torsdag kl. 8.00‐16.00 og fredag kl. 8.00‐15.00 og vi 
kan også kontaktes på e‐mail som angivet på denne side. 

 
 

Med venlig hilsen 
Piller Danmark ApS www.piller.dk 
Ronny Nielsen 

Piller Danmark ApS 
Vintapperbuen 3 DK‐
4070 Kr. Hyllinge 

 
Tlf:  +45  4640 3214 
www.piller.dk 
rn@piller.dk 

 
Adm. Direktør Ronny Nielsen 
CVR nr. 1594 4579 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

NØDSTRØMSANLÆG, 
FREKVENSOMFORMERE, 

BATTERIANLÆG, 
STATISKE OG ROTERENDE UPS 

AIRCRAFT GROUND 
POWER SUPPLY 

MERE END 80 MW NO BREAK EFFEKT 
INSTALLERET I DANMARK ! 
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