
 

 

Nødstømsaggregat 700kVA - 400/690/1000V 
Container med krokløft lang type 

 
Mobile aggregater til bla E-verks bransjen eller som strømforsyning der nett ikke er 
tilgjengelig, som reserve når strømforsyningen faller ut. 
Containerløsningene har gjennomtenkte løsninger med mange praktiske fordeler for brukerne. 
 

Vi prosjekterer og bygger inn aggregater i containere tilpasset den enkelte brukers behov med 
og uten støydemping. 
Bildene viser en alternativ løsning med uttak for 400V / 690V / 1000V. oppkoblet via 
innebygget trafo . Tilkomst via låsbare skap i 
siden på containeren 
 
Modulene leveres komplett med innredning 
montert og tilkoplet alt utstyr som avtales. 

 Ventilasjon med lydisolering monteres 
med påmonterte utvendige rister og inv. 
spjeld med og uten styring. 

 Støylommer innmonteres etter avtale.  
 Egen dagtank innmonteres med evnt 

automatisk fylling fra en større utvendig 
tank.  

 Nødvendig eksospotter påmonteres med ønsket støydemping. 
 Egen strømfordelingstavle innmonteres med utvendig tilkoplinger via el. gjennomgang 

eller direkte på stikkontakter. 



 

 

 Utvendige personaldør for lett tilkomst i galvanisert utførelse med lang levetid på 
begge sider av containeren. 

Alle utvendige tilkoplinger beskyttes mot regn og smuss i nisjer med luker. 
Vi dekker alle faglige disipliner som sveis, elektro, kulde, ventilasjon, rørarbeider osv. 

Vi kan tilby ISO containere og spesialinnrede moduler til: 
 

 Aggregater bygget inn i 8’, 10’, 20’, og 40’ moduler 

 Spesialmoduler kan tilbys for innbygning av 

aggregater opptil 2000kVA. 
 
Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av containere med og uten innredning. Vi har 50års 
erfaring med innredning av containere til de fleste formål. Vi direkte importerer ISO containere 
fra faste leverandører fra Kina og Europa med kundens farger og logo til konkurransedyktige 
priser.  
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og 
behov.  
Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 90023299, telefaks 69 88 79 79.  
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no 
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