
Utgångsläget
I nästan alla företag idag är viktiga processer, varor 
och/eller människors säkerhet och välbefinnande bero-
ende av elektriska konsumenter. Vid strömavbrott finns 
risk för oförutsägbara skador, som varken energilever-
antören eller nätoperatören betalar för. 

För att vara förberedda på oförutsedda strömavbrott in-
vesterar därför många företag i dyra reservkraftaggre-
gat, vilka dock dras med höga drifts- och underhålls-
kostnader. 

Problemet
 8 Elförsörjningen från elnätet kan förloras när som 

helst, helt utan förvarning

 8 Varken nätoperatören eller elleverantören ans-
varar för skadorna

 8 Backup-system och reservkraftaggregat är dyra, 
underhållsintensiva och ger endast ett begränsat 
skydd mot strömavbrott

Reservkraft
Använd ett batterilager som försäkring mot strömavbrott och skapa mer komfort och  
säkerhet

Lösningen
Moderna batterilager kan säkerställa försörjning av 
elektriska konsumenter vid händelse av strömavbrott. 
Även riktad försörjning av speciellt kritiska komponen-
terna är möjligt, vilket även kan göras helt utan avbrott 
för att t.ex. förhindra dataförlust.

En överblick av fördelarna

 9 Mindre oro - mer livskvalitet

 9 Inget underhållsarbete

 9 Inga löpande kostnader

 9 Fler lönsamma användningsom-
råden är möjliga, t.ex. lagring av 
solel

Vem bör skydda sig mot strömavbrott?
Generellt bör företag investera i en reservkraftanläggning om en eller flera av följande faktorer är beroende av elektriska 
konsumenter:

• Säkerhet (t.ex. brandlarm eller säkerhetsbelysning)
• Säkerhetskopiering av data
• Varulager eller boskap  

(t.ex. ventilation i stall eller lager)
• Daglig verksamhet (t.ex. datorer och telefoner)
• Kunder och anställdas välbefinnande (t.ex. ljus)

Typiska exempel på förkvalificerade företag är:
• Kyl- och varuhus
• Kontorsbyggnader
• Jordbruk
• Vårdcentraler
• IT-företag
• Serviceföretag
• Industri och produktion

Ett batterilager som används för flera användningsområden simultant betalar av sig ännu 
snabbare. T.ex. i kombination med egenförbrukningsoptimering av egenproducerad solel 
och/eller för minskning av dyra lasttoppar. 

Även under strömavbrott kan solenergin 
optimalt utnyttjas med ett energilager.

Typiska användningsområden för företagsbatterier

Egenförbrukningsoptimering    |    Topplastkapning    |    Minskning av nätutbyggnadskostnader    |    Reservkraft
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Vi guidar er kostnadsfritt och kravlöst 
och är er partner för:
 » Individuella ekonomiska beräkningar
 »Detaljerad anläggningsprojektering
 » Fackmannamässig installation av kvalitetsutrustning

Vi ser fram mot ert samtal!


