


XXXXXXXX

92 | | 93INSTALLATIE&BOUW INSTALLATIE&BOUW

THEMA | NoodstroomTHEMA | Noodstroom

NOODSTROOM: 
NIET TE MISSEN
Noodstroominstallaties zijn in veel projecten onmisbaar. 
Zoals in datacentra, zorginstellingen, drinkwaterbedrijven, 
de farmacie en ook in veel overheidsinstellingen. E-TEC 
Power Management uit Oudkarspel installeert noodstroom-
centrales op maat. Met af en toe bijzondere opdrachtgevers 
op het portfolio.

Vooral sportliefhebbers zullen zich het nog herinneren. Het moment op 3 
november 2013, toen bij Studio Voetbal, het veelbekeken zondagavondse 
voetbalpraatprogramma van de NOS, totaal onverwacht het licht uitging. 
Oorzaak bleek een onverwachte stroomstoring. Of beter gezegd: het ontbre-
ken van een deugdelijke noodstroominstallatie. Accountmanager en senior 
adviseur Robin Duizend noemt de onlangs opgeleverde installatie (twee 
noodstroomaggregaten van elk 1.940 kVA) op het Hilversumse Mediapark 
kenmerkend voor E-TEC’s manier van werken. “Noodstroom is een installatie-
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onderdeel dat pas gemist wordt, wanneer het onheil al is geschied. Voor de 
NOS luidde de opdracht simpel: wij hebben een probleem en hoe dat moet 
worden opgelost, is aan jullie. Ik denk dat dit ook onze kracht is. Kijken, 
onderzoeken en vaststellen totdat duidelijk is welke optie het best waar past.”

AANPAK
E-TEC installeert noodstroominstallaties op maat. Dat gebeurt hoofdzake-
lijk voor bedrijven en instellingen die zich eenvoudigweg geen stroomuitval 
kunnen permitteren, waaronder ziekenhuizen, telecombedrijven, waterschap-
pen, drinkwaterbedrijven en defensiecomplexen. En hoewel elke noodstroo-
minstallatie volgens hetzelfde principe werkt – stroomopwekking door een 
dieselmotor aangedreven generator – wijst Duizend op verschillen in aanpak. 
“Doorgaans worden wij benaderd voor advies over hoe een noodstroominstal-
latie het best kan worden ingepast. Echter gaan wij veel verder dan alleen 
gestandaardiseerde installaties. Ons doel zal altijd het aandragen van klant-
specifieke oplossingen zijn, zodat een installatie is afgestemd op wat het 
bedrijfsproces vereist.”

ZELFVOORZIENEND
Als basis werkt E-TEC vanuit een standaard open, omkaste of containerized 
oplossing. Open noodstroomaggregaten worden vooral toegepast wanneer 
aggregaten inpandig worden opgesteld, er weinig tot geen geluidseisen zijn 
en/of dat het aggregaat niet direct bij de bron hoeft te worden gedempt. Een 
aggregaat in een geluidgedempte en tevens weersbestendige omkasting of 
container is zowel binnen als buiten plaatsbaar en werkt volgens hetzelfde 
principe. Veel meer van belang dan ‘open, gesloten of containers’ noemt 
Duizend E-TEC’s totaaloplossing: projecten worden bij voorkeur gerealiseerd 
vanaf het eerste denkwerk tot aan de oplevering en ver in de periode daarna.

OPTIES
Eén van de specialiteiten is dus klantspecifieke inpassing. Dit in tegenstelling 
tot veel concurrenten. Duizend: “De bedrijven waarvoor wij werken verschil-
len sterk. Een standaard noodstroominstallatie levert bijvoorbeeld stroom 
voor circa acht uur. Maar veel publieke sectoren, zoals drinkwaterbedrijven, 
zijn wettelijk verplicht om drinkwater, in geval van calamiteiten, tot wel tien 
dagen te blijven leveren. Brandstoftanks met meer dan 30.000 liter diesel 
zijn dan noodzakelijk en vormen dus ook geen uitzondering.” Een ander 
belangrijk  aspect is de noodstroombesturing. E-TEC zorgt voor een passende 
oplossing, zoals de klant die wenst. Duizend: “Veel van onze opdrachten – 
ook inrichting van complete computerruimten – worden turnkey gerealiseerd. 
Dat wil zeggen dat wij de hele installatie – inclusief besturing – compleet 
en bedrijfsklaar opleveren. De brandstofinstallatie vanzelfsprekend volgens 
wetgeving en Kiwa-gecertificeerd.”

KLANTEN
E-TEC hecht belang aan nazorg, dienstverlening en onderhoud. Daarom 
beschikt het bedrijf over een 24/7 inzetbare servicedienst voor noodstroomag-
gregaten en UPS-systemen. In beide disciplines met eigen gespecialiseerde 
monteurs. Dit maakt het bedrijf inzetbaar voor iedere klant, onafhankelijk 
van door wie de installatie is gerealiseerd. En dat is belangrijk, zegt Duizend, 
want de lijst met gerenommeerde klanten groeit gestaag door. “Zo’n order 
voor de NOS is natuurlijk schitterend, alleen al vanwege de publiciteit die 
ermee gepaard gaat. Maar we hebben meer interessante opdrachtgevers 
in ons portfolio staan. Onlangs hebben we voor drinkwaterstation PWN in 
Andijk bijvoorbeeld vier aggregaten geïnstalleerd van elk 2.250 kVA en een 
brandstofvoorraad installatie van 2x120.000 liter diesel. Maar groot of niet: 
elke klant is evenveel waard.”   ❚
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‘EEN HUIS DAT VOOR 
 ZICHZELF EN HAAR 
 BEWONERS ZORGT’

Het creëren van een Thoughtful Home; een huis dat voor 
zichzelf en haar bewoners zorgt. Dat is de missie van Nest. 
Het bedrijf focust op het ontwikkelen van eenvoudige, 
mooie en doordachte hardware, software en diensten voor 
haar klanten.

ervoor dat mensen veilig zijn en blijven in hun woning en met Nest Safety 
Rewards kan geld bespaard worden in samenwerking met deelnemende 
verzekeringsmaatschappijen. Tot slot maakt de Nest Cam het mogelijk om 
overal een oogje in het zeil te houden. Natuurlijk werken deze producten 
samen. 

Wanneer de Nest Protect rook of koolmonoxide detecteert, kan het verwar-
mingssysteem automatisch uitgeschakeld worden om te voorkomen dat het 
gevaar zich verspreidt. En in het geval van brand wordt er niet 
alleen een melding naar je smartphone 
gestuurd, maar zal de Nest Cam ook 
automatisch starten met opne-
men, zodat je precies kunt zien 
wat er gebeurt. 
Nest werkt daarnaast samen 
met andere producten van 
bekende merken in huis, via 
het Works with Nest Deve-
loper Program. Voeg een 
product zoals een lamp aan 
het systeem toe en ze vinden, 
leren en ondersteunen elkaar 
automatisch.

MILJOENEN HUISHOUDENS
Nest-producten zijn geïnstalleerd in meer dan 
190 landen, verspreid over miljoenen huishou-
dens. De Nest Learning Thermostat heeft tot 
nu toe geholpen om vier miljard kWh aan ener-
gie te besparen. Meer informatie over het Nest 
Pro programma is te vinden via: 
https://pro.nest.com/nl   ❚

De derde generatie van de Nest Thermostat en Nest Energy Services geven 
je een comfortabel gevoel en besparen energie. Vanaf nu biedt de Nest 
Thermostat bovendien verbeterde boilerondersteuning met warmwaterbe-
diening op afstand. De Nest Thermostat leert welke temperatuur je pret-
tig vindt en programmeert zichzelf. Hij weet precies hoe lang het duurt 
voor je huis verwarmd is, zodat het comfortabel warm is wanneer je thuis-

komt. Wanneer je vertrekt, 
schakelt hij automatisch 

je cv-ketel en boiler 
terug, waardoor je veel 
energie bespaart. Ook 
maakt de Nest Thermo-
stat vanaf nu gebruik 
van OpenTherm en 
werkt hij samen met 
compatibele cv-ketels, 
waardoor er niet 
alleen energie wordt 
bespaard maar ook 
het comfort behouden 
blijft en de levensduur 
van de cv-ketel wordt 
verlengd.

EEN THOUGHFUL 
HOME
Nest biedt daarnaast 
nog een aantal andere 
producten aan in 
Nederland. De Nest 
Protect rook- en kool-
monoxidemelder zorgt 
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Foto: NOS Mediapark Hilversum noodstroomaggregaten 2 x 1940 kVA
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