
E-TEC Power Management levert 
noodstroom op het Mediapark Hilversum

De mega stroomstoring van 3 november 2013 staat de technische afdeling van de NOS 
nog vers in het geheugen. Na een noodstroomtest bij ‘Nederlands Instituut voor Beeld 
en Geluid’ ging er vervolgens van alles mis, waardoor op vrijwel het gehele Media 
Park de stroom uitviel. Het gevolg was dat alle landelijke publieke radio- en TV zenders 
uitvielen. Een calamiteit die op deze schaal nog nooit was voorgekomen. Niettemin 
besloten de ploeg van NOS Studio Voetbal de uitzending bij kaarslicht voort te zetten. 

Stroomuitval met als gevolg dat alle landelijke publieke radio- en tv-zenders 
uit de lucht gingen!

Dat incident bewees voor de NOS de noodzaak om (via een aanbestedingsprocedure) 
te investeren in een eigen noodstroomvoorziening. Zonder dat er een bestek aan ten 
grondslag lag, stond het leveranciers vrij om op eigen initiatief met een best passende 
totaal oplossing te komen. Op basis van het plan van aanpak en de prijs/kwaliteit 
verhouding heeft E-TEC Power Management uiteindelijk de opdracht verworven. Dit 
heeft geresulteerd in de levering van twee stuks 12.000 kg zware diesel gedreven 
noodstroomaggregaten met elk een vermogen van 1.940 kVA, welke zijn opgesteld in 
de catacomben van het NOS-gebouw op het Media Park in Hilversum. De installatie 
zorgt ervoor dat de NOS in de toekomst geen uitzendproblemen meer ondervindt bij 
stroomuitval.

NOS Studio Voetbal 
voor- en tijdens de stroomstoring



De installatie (N+1 oplossing) bestaat uit een 2-tal vast opgestelde diesel gedreven 
noodstroomaggregaten, elk met een vermogen van 1.940 kVA. De aggregaten kunnen 
via een 3.200 A noodverdeler, ieder voor zich, maar ook synchroon aan elkaar, 
bij netuitval de functies van transformatoren overnemen via 4 stuks 1.600 A net / nood 
omschakelpanelen.

Bij netterugkeer schakelt de gehele installatie zonder spanningsonderbreking weer 
terug naar netbedrijf. Ook is de installatie geschikt om bij calamiteiten parallel te 
kunnen draaien met een derde tijdelijk buiten op te stellen aggregaat.

Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken heeft E-TEC gekozen voor een 
maatwerkoplossing met een gesloten dubbel ventilatiesysteem, koeling met behulp van 
radiatoren op afstand en een 80 meter lang dubbelwandig RVS uitlaatsysteem met een 
diameter van 700mm. Elk aggregaat is opgesteld in een geluidgedempte omkasting en 
is geplaatst op een los van het gebouw gestort betonblok.

Tot nu toe heeft de installatie zijn diensten al tot 2 maal toe bewezen, waaronder 
tijdens de grote stroomstoring van 27 maart 2015 in Noord-Holland en Flevoland.

E-TEC Power Management heeft

naast deze installatie ook de

noodstroominstallaties geleverd aan

o.a. NOS Den Haag, RTL Nederland,

Nederlands Instituut Beeld en 

Geluid, alsmede een groot aantal 

UPS systemen voor AVRO/TROS.

Noodstroominstallatie 2 x 1940 kVA 
bij de NOS
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