Varavoiman
asiantuntija
Korkealaatuiset varavoimaratkaisut
avaimet käteen -palvelulla

Avokoneet

Tehdasvalmisteiset dieselgeneraattorit asennettaviksi sisätiloihin. Valikoimamme kattaa
tehoalueen 8-3750 kVA.

Erikoisratkaisut

Tarjoamme EMP/HPM-häiriösuojatut rakenteet varavoimakoneille, sekä EMP/HPM-suojaustason suodattimet tasa- ja
vaihtosähkölle.

Sääsuojalliset

Konttirakenteiset

DRUPS-laitteistot

Trailerit

Tehdasvalmisteiset dieselgeneraattorit sopivat sekä ulkoettä sisäkäyttöön. Laitteet laajalta
tehoalueelta: 8-1100 kVA.

Täysin katkottoman sähkönsyötön varavoimalaitteet
tehoalueelta 200-2500 kVA.

Valikoimastamme saatavilla
merikonttirakenteiset dieselgeneraattorit 2350 kVA asti, sekä
erikoiskonttirakenteet, esim.
Paroc, 3750 kVA asti.

Trailerit tehoalueelta 17-705 kVA
sopivat liikuteltavuudensa vuoksi
tieliikenne- että työmaakäyttöön.

Kaasugeneraattorit

Varavoima- ja jatkuvaan tehon tuotantoon soveltuvat kaasugeneraattorit tehoalueelta 10-2350 kW. Kaikki
kaasugeneraattorit ovat saatavilla
sekä avo-, sääsuoja- sekä konttirakenteisina.

Aggregaatit

Yksi- ja kolmivaiheiset generaattorit
soveltuvat työmaa- ja mökkikäyttöön, saatavilla jopa 20 kVA asti.

Traktorigeneraattorit

Maatalouden varavoimakoneiksi
sopivat traktorigeneraattorit jopa
80 kVA asti.

Hybridit

Sähköntuottajaksi etäkohteisiin, joihin kiinteä sähköverkko ei yllä.
Voidaan käyttää yhteiskäytössä
muiden uusiutuvien energioiden
kanssa, esim. tuuli- ja aurinkosähkö.

AVOKONEET
TEHOALUE JOPA YLI 3500 KVA
Avorakenteiset varavoimakoneet ovat tarkoitettu asennettavaksi joko varavoimahuoneeseen tai muuhun suojarakenteeseen
kuten konttiin. Dieselmoottori ja sähkögeneraattori on asennettu yhteiselle alustalle, niiden käyntivärinät on vaimennettu
tärinänvaimentimin, eikä mitään erillisiä tärinänvaimentimia tarvita. Asennettaessa avomallinen varavoimakone kiinteistön
varavoimahuoneeseen on huoneeseen asennettava riittävät ilmayhteet sekä tulo- että poistoilmalle, myös pakoputkiston reitti on varmistettava. Avokoneiden tehoalue on yli 3500 kVA.
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Matala äänitaso,
kompakti rakenne.
LAAJAN TEHOALUEEN

SÄÄSUOJALLISET KONEET
Sääsuojallisia varavoimakoneita voidaan käyttää Suomen olosuhteissa ulkoasenteisena. Erittäin alhainen äänitaso mahdollistaa asentamisen myös taajama-alueelle tai alhaisen äänitason vaativiin sisätila-asennuksiin. Suojakuorensa ansiosta koneet
soveltuvat erinomaisesti myös rakennustyömaakäyttöön. Varokäyntiaikaa saadaan pidennettyä suuremmalla tehdasvalmistetulla runkopolttoainesäiliöllä, jossa tuplalaippa suojaa polttoainevuodoilta.

MERIKONTIT
2350 KVA ASTI
Konttimallinen varavoimakone koostuu tyypillisesti merikontista ja sinne asennetusta avomallisesta varavoimakoneesta.
Lisäksi kontti voidaan varustaa monilla asiakaskohtaisilla tarpeilla esim. erillisellä valvomolla, kohteen mukaan suunnatuilla
ilmayhteillä sekä asiakaskohtaisella värisävyllä. Konttiin on mahdollista asentaa myös tarpeen kokoinen polttoainesäiliö. Kontteina käytetään 10-, 20-, 30- tai 40 jalkaisia merikontteja. Matalien äänitasovaatimusten täyttämiseksi kontteihin on asennettavissa meluääniloukut. Merikonteissa on alumiinilattia, joka toimii sataprosenttisena vuotoaltaana.
Toimituksen etuna on nopea käyttöönotto sekä selkeät urakkarajat. Kontit valmistetaan Suomessa ja niissä on huomioitu
vaativat sääolosuhteet.

”
Kontit ovat saatavilla täysin
räätälöityinä asiakkaan
tarpeiden mukaan.

ERIKOISRAKENTEISET KONTIT
3750 KVA ASTI
Kontit on saatavilla täysin räätälöityinä asiakkaan tarpeiden mukaan, jolloin esimerkiksi kohteen julkisivuvaatimukset saadaan
toteutettua. Erikoiskonttien suunnittelu toteutetaan aina täysin asiakaskohtaisesti sekä julkisivun että kontin mittojen ja rakenteen osalta.
Kontit on myös mahdollista toteuttaa ns. Paroc-rakenteisina, tätä käytetään esimerkiksi isojen yli 2350 kVA koneiden ratkaisuna.

KAASUGENERAATTORIT
BIOKAASU 74-500 KW, MAAKAASU 10-2350 KW,
NESTEKAASU 10-400 KW.
Kaasugeneraattoreilla voidaan tuottaa jatkuvaa sähköä esimerkiksi yhteiskäytössä aurinkopaneelien kanssa. Lisäksi käyttökohteita löytyy myös karjataloudessa, kasvihuoneissa, kaivoksissa, jätevedenkäsittelylaitoksissa ja kaatopaikoilla. Kaasulla toimivaa varavoimakonetta voidaan käyttää myös sähkökatkojen varalle. Polttoainevaihtoehtoina ovat maakaasu, nestekaasu ja
biokaasu.
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Kaasugeneraattoreissa
yhdistyvät korkea
hyötysuhde ja alhaiset
päästöt.

Kaasugeneraattoreiden etuja
»
»
»

Vähemmän melua

»
»
»
»

Kaasu polttoaineena kestää hyvin koleita sääolosuhteita, eikä kondensoi vettä.

Huoltokustannukset alhaisemmat
Ei savua ja vähemmän päästöjä: esim. hiilidioksidipäästöt – 30%, typpipäästöt -75% ja rikkiyhdisteet
ja pienhiukkaset – 100% *)
Suunniteltu erityisesti jatkuvaan käyttöön, vahvat moottorit
Pitkät huoltovälit, (koska pidempi öljynvaihtoväli)
Korkeampi hyötysuhde

Kaikki kaasugeneraattorit ovat saatavilla sekä avo-, sääsuoja- sekä konttirakenteisina.

”Helposti liikuteltava
laite vaihteleviin
kohteisiin.

TRAILERIT
Traileriratkaisussa tehdasvalmisteinen sääsuojallinen varavoimakone asennetaan joko tieliikennekelpoiselle tai suljetuille
alueille tarkoitetulle trailerille. Trailerivaihtoehtoina on yksi- tai kaksiakselinen, jarruton tai jarrullinen painon ja käyttökohteen
mukaan. Nelipistetuennalla varustettu traileri on helppo asentaa tukevasti epätasaisessakin maastossa. Tehdasasenteinen
pistorasiakeskus helpottaa kaapeleiden ja johtojen kytkentää työmaaolosuhteissa.
Trailerit toimitetaan katsastettuina ja asiakkaan nimiin rekisteröityinä. joka sään renkailla.

VALOMASTOT
Työmailla yksi yleinen varavoimageneraattorin tehtävä on tuottaa sähköä valoille. Lisäpistokkeilla saatavissa olevat valopylväskoneikot maksimoivat valotehon ja liikuteltavuuden jättäen myös mahdollisuuden syöttää sähköä työkoneille. Valopylväät
on mahdollista asentaa myös tieliikenteeseen käyvälle trailerille. Pylväät saa myös helposti taiteltua esimerkiksi kuljetuksen
ajaksi. Saatavilla halogen- ja led-valaisimilla.
Valomastot tuovat valaistusratkaisun kaikkiin kohteisiin, johon sähköä ei ole saatavilla. Kohteita voivat olla työmaiden lisäksi
muun muassa liikenneonnettomuuspaikat tai yleisötapahtumat.

HUOLETTOMUUTTA
TOIMIVALLA HUOLLOLLA
Suorittamalla huolto-ohjelman mukaiset määräaikais- ja ennakkohuoltotoimet varmistetaan varavoimalaitteiston toimintavarmuus. Huollamme kaikki varavoimakoneet
merkistä riippumatta. Luottamalla laitteesi huollon meille varmistat, että laite toimii
silloin kun sitä tarvitaan.

Kuntokartoitukset
Kuntokartoituksella selvitetään dieselgeneraattorin tai varavoimalaitteen toimintakunto ja luotettavuus. Selvitystyön perusteella määritetään korjaus- ja vaihtotarpeet ja niille arvioidut kustannukset.

Huoltosopimukset
Huoltosopimusasiakkaamme voivat valita haluamansa laajuisen huoltosopimuksen. Käytetyimmässä mallissa otamme vastuullemme koko määräaikaishuoltojen suorittamisen aikataulutuksineen.

Määräaikaishuollot- ja koeajot
Dieselgeneraattorin ja varavoimalaitteen toimintakunnon ja luotettavuuden ylläpitämiseksi tulee sitä huoltaa ja koeajaa määräajoin. Koeajon aikana tarkastetaan sekä dieselgeneraattorin
että sen automatiikan toiminta koeajo-ohjelman mukaisesti.

Kunnossapitosuunnitelmat
Kuntokartoituksen perusteella voidaan tehdä kunnossapitosuunnitelma, jolla voidaan määrittää säännöllisen kunnossapidon aikataulut ja ennakoida kustannukset.

Kuormitustestit
Varavoimakoneen kunto ja suorituskyky voidaan todentaa luotettavasti
ainoastaan säännöllisesti suoritettavalla kuormitustestillä. Keinokuormalla suoritettava kuormitustesti on ainoa tapa kuormittaa konetta optimaalisella teholla, sekä kuormittaa konetta erilaisin tehoportain.

Etävalvontapalvelut
Uusi tekniikka tuo käyttöömme uusia mahdollisuuksia alentaa laitteiden käyttökustannuksia ja lyhentää huollon vasteaikaa. Etäpalvelumme
mahdollistaa hälytysten vastaanoton ja analysoinnin ilman, että asiantuntijamme on koneen ääressä.

Polttoainehuollot
Huoltosopimuksen osana tarjoamme myös varavoimalaitteiden polttoainehuoltoa sisältäen polttoaineen laadun analysoinnit, tankkien puhdistukset ja huollot sekä tankkauspalvelut.

Päivystys
Huoltosopimuksen laajennukseksi on valittavissa myös 24/7 päivystyspalvelu vikatilanteiden varalle.

Varavoimalaitteistojen
modernisointi
Modernisointi pidentää laitteiston käyttöikää ja päivittää sen ominaisuudet vastaamaan muuttuvia vaatimuksia. Suunnitelmat ja toteutus
tehdään aina kohteen vaatimusten mukaisesti.

VUOKRAUS
ON VAPAUTTA

”

Turvalliset
ratkaisut ja nopeat,
myös useiden
megawattien
toimitukset.

Varavoimalaitteet
60-1250 kVA (50-60 Hz)
Vuokrakalustomme tarjoaa nopean ratkaisun tilapäisiin varavoiman tarpeisiin.
Vuokraamme dieselgeneraattorit ja varavoimalaitteet avaimet käteen -periaatteella kaikkialle Suomeen. Koteloidun rakenteen ansiosta laitteet voidaan
kuljettaa, asentaa ja ottaa käyttöön nopeasti. Kaikki laitteet ovat CE-merkittyjä
ja joko suojakorillisia tai konttiin Suomessa rakennettuja. Molemmat ratkaisut
soveltuvat hyvin ulkokäyttöön Suomen vaativissa olosuhteissa.

Kuormitusvastukset
500-5000 kVA (50/60 Hz)
Vuokraamme kuormitusvastuksia (keinokuormia) ja tarvittavia liitäntäkaapeleita varavoimalaitteiden testaukseen ja koestukseen. Teemme kuormituskokeet myös avaimet käteen -toimituksina. Kuormitusvastuksemme ovat asennettu kuljetustrailerille, joka helpottaa kuormitusvastuksen kuljettamista.
Vuokraamme myös lämpökuormat serveritilojen jäähdytystehon testaukseen.
Muuntajaa käyttämällä diesergeneraattoreiden ja kuormitusvastusten
käyttökohteet aina 20kV asti.

Huolettomuutta avaimet
käteen -palvelulla
Laitteet toimitetaan aina testattuina ja tankattuina. Polttoainesäiliöt ovat kuljetuksiin hyväksyttyjä UN ja IBC-polttoainesäiliöitä, lisäksi ne täyttävät varastointiin vaadittavat määräykset (ADR/VAK/UN). Dieselgeneraattoreiden lisäksi
vuokraamme mm. liitäntäkaapelit, sähkökeskukset, polttoainesäiliöt ja hoidamme halutessa myös esim. polttoainehuollot. Tarvittaessa hoidamme myös
vuokrajakson polttoainehuollon.

DRUPS
DIESEL ROTARY UPS
Eurodiesel on yksi Euroopan johtavista DRUPS-laitteistovalmistajista. Olemme tehtaan edustaja Suomessa, joten kaikki viimeisin
tekninen tieto on aina käytettävissämme.
DRUPS-laite on nimensä mukaisesti dieselmoottorilla ja pyörivällä
generaattorilla varustettu UPS-laite. Sitä voidaan kutsua myös katkottomaksi varavoimakoneeksi.
Laitteessa yhdistyvät lyhytaikainen UPS-varmennus ja pitkäkestoinen varavoima. Ensisijaisesti laite toimii verkkosähköllä. Sähkö kulkee verkosta laitteen läpi kuormaan. Laite poistaa verkkosähkön
pikkuviat eli vakavoi verkkosähkön kriittisille kuormituksille kelpaavaksi, hyvälaatuiseksi sähköksi.
Laite ylläpitää jatkuvasti pientä energiavarastoa. Jos verkkosähkö
katkeaa, laite käynnistää dieselmoottorinsa. Generaattori pysyy
käynnissä energiavaraston avulla sen ajan, jonka dieselmoottorin
käynnistyminen kestää.
Dieselmoottorin käynnistyessä laitteen toiminta muuttuu normaalia varavoimakonetta muistuttavaksi ja sähkönsyöttö säilyy
kuormalla koko ajan. Verkkosähkön palautuessa se siirtyy automaattisesti takaisin verkkosähkölle ja dieselmoottori pysähtyy. Varmennettava kuorma ei havaitse lainkaan sähkökatkoa.

”
Käytettäessä

DRUPSia akkuvarmennettuja
UPS-järjestelmiä ei tarvita.

”
Toimivat kokonaisuudet

laaja-alaisella osaamisella.

SUUNNITTELUSTA
3D-MALLINNUKSEEN
Mikään projekti tai tuote ei valmistu ilman huolellista suunnittelua. Vaativat varavoimakohteet edellyttävät aina kohdekohtaista sähkösuunnittelua. Suunnittelussa yhteensovitamme valmistamamme sähkökeskukset asiakkaan sähköjärjestelmään, jolloin käyttöönotto ja dokumentointi helpottuu. Käyttöönoton jälkeen suunnitelmat päivitetään
loppudokumentointia varten.
Projektointiin ja dokumentoinnin hallintaan käytämme tarpeisiimme kehitettyä ohjelmaa.
Varavoimakonttien suunnittelu tehdään hyödyntämällä SolidWorks 3D -suunnitteluohjelmaa. Näin jokainen yksityiskohta voidaan tarkastella ja viimeistellä suunnittelupöydällä
ennen lopullista toteutusta. Tarkka mallinnus takaa halutun lopputuloksen lopputuotteeseen.
Sähkösuunnittelu tehdään niin ikään hyödyntämällä SolidWorks -suunnitteluohjelmaa. Näin kaikki piirikaaviot, kaapeleiden vetolistat, komponenttiluettelot, johdin- ja
riviliitinnumeroinnit ovat aina ajantasalla.
Varavoiman kokonaisvaltaiset suunnittelupalvelut sisältävät lisäksi muun muassa polttoainejärjestelmät ja jäähdytysilmanvaihdon.

”Laatu syntyy yksityiskohdista.
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Huolto

Vuokraus
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