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Nødstrømforsyning

Brug et batterisystem for at beskytte dig mod strømafbrydelser og profitér af mere komfort
og sikkerhed
Udgangspunkt

Løsning

I næsten enhver virksomhed er i dag vigtige processer,
varer eller menneskers sikkerhed hhv. deres velbefindende afhængig af elektriske forbrugere. I tilfælde af en
strømafbrydelse er der risiko for uforudsigelige skader,
som hverken energileverandøren eller netoperatøren
vil betale for.

Moderne batterisystemer kan fortsat forsyne elektriske apparater med el i tilfælde af strømafbrydelse. En
målrettet levering af el til de vigtigste systemer er mulig
– helt uden afbrydelse. Herved er det f.eks. muligt at
sikre sig mod tab af data.

For at være forberedt på et uvarslet strømsvigt investerer mange virksomheder i dyre nødstrømsgeneratorer,
som dog kan medføre vedligeholdelses- og driftsomkostninger.
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Udfordringer

Overblik over fordelene
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Elforsyningen fra det offentlige elnet kan svigte
på ethvert tidspunkt og uden advarsel
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Hverken netværksoperatøren eller elleverandøren er ansvarlig for skaderne derved forårsaget
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Backup-systemer og nødstrømsgeneratorer er
dyre, deres vedligeholdelse er krævende og de
beskytter kun delvist mod tab ved nedbruddet
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Mere tryghed – mere livskvalitet
Ingen vedligeholdelsesomkostninger
Ingen driftsomkostninger

Andre rentable fordele,
f.eks lagring af solenergi

Selv i tilfælde af strømafbrydelse kan du
bruge solenergi optimalt med et batterisystem.
Hvem skal sikre sig mod strømnedbrud?
Generelt bør virksomheder investere i en nødstrømforsyning, hvor en eller flere af følgende faktorer afhænger af elektriske
forbrugere:
Typiske eksempler på egnede virksomheder er:

• Sikkerhed (f.eks. brandalarm eller sikkerhedsbelysning)

• Datasikring
• Varer eller husdyr (f.eks. ventilation i stalde eller
lagre)

• Daglig drift (f.eks. edb, telefonsystem)
• Kundernes og medarbejdernes velvære (f.eks. lys)

• Kølelagre og stormagasiner
• Kontorbygninger
• Landbrug
• Medicinsk praksis
• IT-virksomheder
• Servicevirksomheder
• Industri og produktion

Et batterisystem betaler sig endnu hurtigere igennem flere adskillige brug, f.eks. ved at
optimere andelen af egetforbruget af den selv producerede solel og/eller ved at undgå dyre
spidsbelastninger.
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Vi rådgiver dig gratis og uden forpligtelse
og er din partner for:
» Individuel rentabilitetsberegning
» Detaljeret systemplanlægning
» Fagkyndig installation med kvalitetskomponenter
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