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Managing your Power

E-TEC en kwaliteit
De kwaliteit van onze producten komt ook in onze bedrijfsvoering terug. Bovendien worden hoge eisen gesteld 

aan veiligheid. Borging hiervan is gegarandeerd, doordat E-TEC sinds een aantal jaren de richtlijnen van 

ISO 9001 en VCA* volgt.

Ook maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt een steeds centralere plaats in binnen onze 

internationale organisatie. Zowel in de bedrijfsvoering als in technische oplossingen streven wij naar een 

evenwichtige balans tussen zorg voor de maatschappij, veiligheid, het milieu en met kwaliteit ook de 

continuïteit van uw en ons bedrijf.

E-TEC contact
Wilt u meer weten over E-TEC, 

noodstroomvoorzieningen of over onze 

unieke oplossingen? Neem dan contact op 

of maak een afspraak. Wij komen graag 

en geheel vrijblijvend bij u langs.

E-TEC internationaal
E-TEC Power Management is onderdeel van E-TEC Power International Ltd.

Tel: +31 (0)72 5141 040

Fax: +31 (0)72 5141 041

Email: nl@e-tecpowerman.com

Website: www.e-tecpowerman.com

Uw energievoorziening 
zorgeloos en 100% beveiligd

Uw bedrijfscontinuïteit gewaarborgd

www.e-tecpowerman.com

Onze klanten 
Overheden

Gezondheidszorg

Financiële sector

Industrie

Internetaanbieders

Telecombedrijven

Transport & Logistiek

100% Support
- 24/7 onderhoud- en reparatieservice

- 24/7 helpdesk

- Planmatig onderhoud en inspectie

- Monitoring op afstand

Oog voor de toekomst
De werelden van ICT, energie en noodstroom veranderen 

voortdurend en snel. E-TEC helpt u altijd voorbereid te zijn 

op de toekomst. Onze fl exibele ontwerpen maken eventuele 

aanpassingen en uitbreidingen mogelijk. Een veilig en 

kostenbesparend idee!

E-TEC en services
E-TEC is uw single point of contact. Oftewel: u hebt maar 
één adres nodig voor ontwerp, levering, onderhoud en 
de toekomstplanning van uw noodstroomoplossing.

“Uitvallende machines, computers, servers of verbindingen zijn een angst voor vele ondernemers. Niet 
vreemd, gezien de mogelijke gevolgen. Vertraagde leveringen, imagoschade, voorraad- en dataverlies en 
uiteindelijk fi nanciële verliezen. Voorkomen is dus beter, met gegarandeerde energietoevoer als fundament. 
Daarom dienen ondernemers drie vragen eerlijk en serieus te beantwoorden: Welke bedrijfsonderdelen zijn 
afhankelijk van machines en/of automatisering? Is de continuïteit van energievoorziening honderd procent 
gewaarborgd? En wat zijn de consequenties als de boel stil komt te liggen? Vervolgens weet je bij E-TEC 
zeker dat je perfect geholpen wordt. Met een voor jou optimale oplossing en gegarandeerde kwaliteit.”

Siep Jacobsen, OurWorld IT systems:  Voorkomen beter dan genezen

- Verhuur UPS systemen en 

 noodstroomaggregaten

- Revisies van UPS systemen en 

 noodstroomaggregaten

- Product- en bedieningstrainingen
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Over E-TEC
E-TEC is specialist op het gebied van noodstroomvoorzieningen, met decennialange 

ervaring en vooruitstrevende ambities. Wij opereren internationaal, maar onderscheiden 

ons juist door de nauwe betrokkenheid bij onze klanten. Samen inventariseren we 

de werkelijke eisen waarna wij individuele oplossingen aandragen. Hoog rendement, 

kosteneffi ciëntie en energiebesparing zijn hierbij de sleutelwoorden. 

Het eeuwige spanningsveld 
Geen bedrijf of instelling kan tegenwoordig 
nog zonder spanning. Zonder spanning immers 
geen computers, e-mail en ander dataverkeer, 
maar ook geen hartbewaking, noodverlichting, 
pinopnames of vliegverkeer. Solide netkwaliteit 
en verzekerde energievoorziening zijn dus een 
must. E-TEC garandeert dit. Met maatwerk 
oplossingen voor elke organisatie.

Met E-TEC als partner 
onderneemt u veilig, 

kostenbesparend en duurzaam!

Volbloed technici 

Zowel onze verkopers als onze ontwerpers zijn volbloed 

technici. Een mix van doorgewinterde engineers en gedreven 

talenten. De passie voor het vak en de drang naar innovatie 

leiden tot optimale systemen en service voor elke klant. 

Altijd de juiste installatie
door unieke PEARL software

PEARL stelt ons in staat om, samen met de klant, gedetailleerde 

3D ontwerpen te maken. Alle technische aspecten, specifi caties 

van de installatie en zelfs complete gebouwen kunnen met deze 

software worden gevisualiseerd.

PEARL staat voor Package Engineering Application and Reality 

Layout. Het is ontwikkeld door E-TEC en vertegenwoordigt de 

toekomst voor elektrotechnische en ICT-installatieontwerpen.

E-TEC en producten 
Noodstroomvoorzieningen zijn er in vele soorten en maten. Door uitstekende relaties met 
partnerfabrikanten beschikt E-TEC over een uniek scala aan systemen voor elke omgeving. U bent 
verzekerd van maatwerk.

Breed en hoogwaardig 
Dat zijn de kernwoorden van ons uitgebalanceerde productassortiment. 

Hierdoor kunt u rekenen op een noodstroomoplossing die

Dankzij de grote hoeveelheid kennis 
en ervaring ontwikkelt E-TEC zelfs 
voor de meest complexe situaties 

succesvolle oplossingen, zowel op 
mechanisch als op elektrisch vlak

UPS systeem

Een UPS (Uninterruptible Power Supply) is een systeem gevoed door een batterij 

installatie. Bij uitval of sterke afwijking van de netspanning neemt een UPS 

de spanningsvoorziening van aangesloten computers en andere apparatuur 

voor bepaalde tijd direct en ononderbroken over.

Noodstroomaggregaat (open en omkast)

Een noodstroomaggregaat (NSA) is een combinatie van een dieselmotor en een 

generator. In tegenstelling tot een UPS, start een NSA bij een spanningsonderbreking 

eerst op, alvorens de energielevering aan alle aangesloten systemen over te nemen. 

Verdeelinrichting

De elektrische energie van het net of de generator voor het hele gebouw komt binnen 

en wordt hier verdeeld naar de diverse gebruikers/installaties. Bij nieuwbouw of 

verbouw van een noodstroominstallatie moet een verdeelinrichting worden geleverd 

of worden aangepast.

Totaalpakket 

Voor de bouw van computerruimtes, levert en implementeert E-TEC een heel scala aan 

19”racks met toebehoren, monitoringsystemen, energie metingen (op datacenter- en 

gebruikersniveau), etc. Ook kan E-TEC, in samenwerking met gespecialiseerde partners, 

behulpzaam zijn bij de levering van middenspanningsinstallaties of zelfs complete 

transformator stations.

De hoofdcomponenten van een E-TEC noodstroomoplossing (kunnen) zijn: 

U krijgt helder inzicht in voorbereidende processen, 
terwijl keuzes optimaal afgewogen kunnen worden

Het ideale noodstroomaggregaat van E-TEC

Jarenlange ervaring met producten van diverse leveranciers, heeft E-TEC doen 

besluiten zelf het volmaakte noodstroomaggregaat te (laten) bouwen. Hierin 

zijn alle sterke punten samengebracht met onze eigen wensen op het gebied 

van kwaliteit en techniek; 

- Gebouwd met componenten van gerenommeerde merken

- Voorzien van goede, vrij verkrijgbare besturing die, indien gewenst,

 door het bedrijf zelf kan worden onderhouden 

- Ergonomisch ontworpen: gemakkelijk te transporteren,

 te plaatsen en te bedienen

- Hoogwaardige behuizingen met geluiddemping 

- Optimale koeling met uitblazing van warme ventilatielucht en 

 uitlaatgassen aan de bovenzijde

- Uitvoerig getest en gecontroleerd vóór het verlaten van de fabriek

- Ruime keuzemogelijkheden uit gestandaardiseerde opties

- Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

Er zijn al talloze E-TEC aggregaten naar volle tevredenheid van klanten 
geplaatst in alle branches, zoals bij vooraanstaande
internet- en serviceproviders, banken en verzekeringsmaatschappijen, 
gemeentehuizen, waterschappen, politiebureaus, ziekenhuizen en
in de industrie

Speciale toepassingen voor 

noodstroominstallaties

E-TEC heeft een sterke reputatie als maatwerkspecialist: 

wij bieden noodstroomoplossingen die voldoen aan 

uw specifi eke wensen en eisen. Ook als deze afwijkend 

zijn, zoals bijvoorbeeld:

- Aangepaste besturing voor complexe 

 verdeelinrichtingen 

- Besturing met synchronisatiemogelijkheden

- Extra geluiddempende ventilatiesystemen voor 

 toepassingen in een gehorige omgeving

- Speciale uitlaat- en dempersystemen, ook voor extra 

 laag geluidsniveau

- Brandstofvoorraadsystemen (KIWA), onder- of 

 bovengronds, voor langdurig noodstroombedrijf

- Koelsystemen met afstandskoeling en tafelkoelers

✔ compleet is en optimaal werkt

✔ maximale beschikbaarheid c.q. hoge betrouwbaarheid heeft 

✔ kosteneffi ciënt is (zowel investering als onderhoud)

✔ een hoge effi ciëntie heeft 

✔ veel standaard opties heeft

✔ volledig geïntegreerd kan worden in uw bestaande omgeving

✔ schaalbaar en fl exibel is

✔ eenvoudig door geïnstrueerd personeel te bedienen is

✔ dankzij het ontwerp, lage installatiekosten heeft 

✔ minder ruimte nodig heeft

✔ voldoet aan al uw individuele leveringseisen Over E-TEC
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