
 

 

Reservkraftverk  
– skydda verksamheten från elavbrott 

 

Ett reservkraftverk är en oberoende källa till elkraft som skyddar er verksamhet 

vid elavbrott. Reservkraft är en enkel och kostnadseffektiv lösning för att 

skydda liv och egendom från konsekvenserna som en förlust av er primära 

elförsörjning innebär. Reservkraft används i en mängd olika miljöer. Sjukhus, 

datacenter, fartyg, larmcentraler, serverrum, hissar mm. 

Stationära reservkraftverk med dieselgenerator 

Vi erbjuder ett effektområde från 30 till över 3 000 kW och uppfyller både EPA-

utsläppsregler och nationella / internationella industristandarder. 

Dieselgeneratorer är i allmänhet det bästa valet för reservkraftsystem där man 

söker hög tillförlitlighet och låga underhållskostnader. Vi levererar 

helautomatiska, inbyggda elverk eller mobila reservkraftverk, lösningar som är 

mycket driftsäkra och fungerar i alla lägen. 

 



 

Våra dieseldrivna elverk tillverkas och monteras enligt ISO 9001 och ISO 

14001 och anpassas efter er verksamhets behov och krav. Varje elverk byggs 

med stor noggrannhet och med genomtänkta funktioner. Alla instrument är 

med från fabrik och diselpåfyllning är lättåtkomlig. Vi använder marknadens 

bästa miljögodkända motorer, t.ex. Volvo, Iveco, Scania, Perkins, John Deere 

m.fl. Valet av motor görs utefter varje kunds behov och önskemål. 

Våra stationära reservkraftverk kan installeras inomhus eller utomhus. Vid 

utomhus placering finns det flera olika lösningar. I container eller inbyggt och 

ljudisolerat i egen kapsling. 

Mobila reservkraftverk 

Vi erbjuder även mobila generatoraggregat i storlekar från 20-2000 kW. Även 

lösningar med mobila dieselgeneratorer för uthyrning veckovis eller månadsvis 

komplett med kablage, leverans, hämtning och vid behov installationstjänster. 

Kontakta oss för priser och tillgänglighet. 

Styr och övervakning 

Vi använder lösningar från ledande leverantörer av styrsystem och 

övervakning. Automatiska överföringsbrytare (ATS), generatorkontrollpaneler 

och fjärrkontroll, brytare, motorreglage, fjärrövervakning mm. Vi kan anpassa 

system för att möta era specifika krav, inklusive integration med 

generatoraggregat, överföringsbrytare, motorstyrningar, SCADA-system mm. 

Vi är experter på reservelverk och vi hjälper er genom hela processen. 

Rådgivning, projektering, installation och service. Alla delar är viktiga och vi 

anpassar en lösning för att passa optimalt till ert behov. 

Med över 20 års erfarenhet har vi levererat dieselgeneratorer för sjukhus och 

vårdinrättningar, datacenter, vattenreningsverk och pumpstationer, flygplatser, 

tillverkningsanläggningar, skolor, högskolor och universitet, hotell och 

bostäder. Överallt där en källa till 100% pålitlig reservkraft är en nödvändighet. 

Välkommen att kontakta oss för mer information! 
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