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NOODSTROOMAGGREGAAT 
HOUDT KRITISCHE INSTALLATIES LIDL IN BEDRIJF

Om te garanderen dat kritische bedrijfsprocessen in het nieuwe Lidl distri-
butiecentrum in Waddinxveen ongestoord doorgang kunnen vinden, ook bij 
stroomuitval, is gekozen voor een noodstroomvoorziening van E-TEC Power 
Management. In opdracht van Kromwijk Elektrotechniek heeft E-TEC, leveran-
cier van noodstroomsystemen en complete datacenters alle werkzaamheden 
hiertoe verricht. Van de eerste engineering tot en met de inbedrijfname. E-TEC 
is geen onbekende voor Lidl; het bedrijf heeft eerder al de UPS-installaties voor 
de vestiging in Etten-Leur geleverd.

“Het noodstroomaggregaat levert 1.900 kVA 
en omvat een uiterst betrouwbare Perkins 
dieselmotor, wat deze installatie zeer geschikt 
maakt als noodstroomtoepassing”, vertelt 
Andre Blok, Sr. Accountmanager van E-TEC. 
“Het aggregaat is voorzien van een volauto-
matische noodstroombesturing, die de instal-
laties achter twee trafovelden voedt. Ook kan 
het aggregaat netparallel draaien, zodat op 
elk moment kan worden getest, zonder onder-
breking in de bedrijfsvoering. Het onderhoud 
gedurende de garantieperiode is ook onderdeel 
van onze opdracht, zodat ook na oplevering de 
nodige nazorg en service kan worden verleend.”

Tijdens opdrachtverstrekking was het project 
al in volle gang. Het pand stond grotendeels 

en de benodigde gevel- en daksparingen waren 
reeds voorzien. “We moesten de installatie 
inpassen op de tweede verdieping”, vertelt 
Blok. “Middels een bouwkraan hebben we de 
installatie naar binnen gehesen en naar de 
opstelplaats getransporteerd. De installatie 
weegt 13.000 kilo, dus daar kwam wel wat bij 
kijken.” Projectengineer Peter Stam vult aan: 
“Een uitdaging was het reduceren van het 
geluidsniveau van 110 dB(A) naar 77 dB(A) 
op één meter. Hiervoor is een klantspecifieke 
omkasting ontwikkeld, die is opgebouwd uit 
zes verschillende geluiddempende lagen. Ook 
de luchtkanalen en uitlaatdempers zijn speci-
aal ontworpen om maximale demping in een 
beperkte ruimte te behalen.” Om langdurig (60 
uur) noodstroom te kunnen leveren, is een KIWA 

gecertificeerde brandstofinstallatie geïnstal-
leerd met een voorraad van 15.000 liter diesel, 
vertelt hij. “Middels een vulinstallatie op de 
begane grond kan de tank worden gevuld.”      ❚
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Directeur van Kromwijk Elektrotechniek Adriaan 
van der Neut die het noodstroomaggregaat 
demonstreert.

Aggregaatruimte met geluidgedempte omkasting en koelluchtafvoerkanaal. 

Op het dak de afblaas dakkap en rookgassenafvoer.

Bordes met toegang aggregaatruimte en 
koelluchttoevoer roosters.
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