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Al meer dan 100 
jaar kwaliteit en  
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     Elektrotechniek - Telematica 
 

U kunt bij ons terecht voor  
Licht- & kracht installaties - Zwakstroom installaties 

Beveiligingsinstallaties - Telematica installaties 
Zorginstallaties 

 
Kiest u voor kwaliteit, dan kiest u SDR Elektrotechniek. Met meer 

dan 100 jaar ervaring in de installatiebranche zijn wij de juiste 
partner voor uw projecten en voor het beheer en onderhoud van 

uw elektrotechnische- en beveiligingsinstallaties. Betrokken, 
betrouwbaar, flexibel en snel. Wij bieden u de best passende 

oplossingen met het oog op de toekomst.  
 

U kunt 24/7 op ons rekenen! 
 

 Propellerstraat 1-5 | 1059 CB  Amsterdam | 020-5110880 | info@sdr.nl | www.sdr.nl                         

Betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige tailor-made 
systemen voor een probleemloze elektriciteitsvoorziening.

  Engineering
  Schakel- en Verdeelinrichtingen
  Noodstroom Besturingstechnieken
  Besturingspanelen
  Bedieningspanelen
  Service en Onderhoud

www.elektro-internationaal.nl

Specialist in paneelbouw 
en besturingstechnieken

T +31 (0)348 420 540
E info@ei-woerden.nl

NOODSTROOMVOORZIENING ‘W AMSTERDAM’ 
HOTELS IS TECHNISCH HOOGSTANDJE
Hotels in het topsegment stellen alles in het werk om hun gasten een onberispelijke verblijfservaring te bieden. Beide 
locaties beschikken over luxueuze kamers + restaurants én het eerste ‘rooftop-zwembad’ van de stad. Logisch dat het hotel-
management hoog inzet op de kwaliteit en betrouwbaarheid van de technische installaties. Teneinde de stroomvoorziening 
zeker te stellen, viel voor beide locaties de keuze op noodstroomaggregaten van E-TEC Power Management B.V.. Algemeen 
Directeur Frans Vermolen vertelt over de uitdagingen waarmee het bedrijf zich geconfronteerd zag.

Vermolen: “Bij dit project spelen twee grote uitda-
gingen. De eerste uitdaging was de eis om te 
voldoen aan de NEN-EN 12845+A2+ NEN 1073. 
Deze norm specificeert eisen en geeft aanbevelin-
gen voor het ontwerp, de installatie en het onder-
houd van vaste sprinklerinstallaties in gebouwen. 
In het W-hotel moet het te leveren noodstroom-
aggregaat in geval van netuitval de sprinklerpom-
pen van stroom voorzien. Deze eis heeft ertoe 
geleid dat het aggregaat op liefst veertig punten 
moet worden aangepast. Zo zijn de meeste diesel-
motoren door de eisen niet meer toepasbaar en 
moet de generator beschermingsklasse IP44 zijn in 
plaats van de gebruikelijke standaard IP23. Daar-
naast is een speciaal ontworpen besturing nodig 
om de inzetbaarheid van de installatie onder aller-
lei omstandigheden te waarborgen.”

MET DE SCHOENLEPEL NAAR BINNEN
De krappe ruimte waarin het aggregaat op de 5e 
verdieping van een monumentaal pand geplaatst 
moet gaan worden, is de tweede uitdaging. Vermo-
len: ”Het aggregaat komt te staan in de oude lift-
machinekamer en moet bij wijze van spreken met 
een ‘schoenlepel’ in de ruimte worden geplaatst. 
Aan de buitengevels mag vanwege de monumen-
tenstatus niets worden veranderd. Om alles binnen 
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te krijgen, wordt het aggregaat volledig gedemon-
teerd aangevoerd en in kleine componenten naar 
binnen gehesen. Dit alles door een raam van 1 bij 1 
meter! Al met al is dit project een uitdagende klus, 
die onze specialisten op het lijf is geschreven en 
waarmee de vakkennis van E-TEC Power Manage-
ment volledig tot zijn recht komt.”    ❚

Aggregaat W-hotel in onderdelen klaar voor transport.

Raam waar aggregaat W-hotel door 
getransporteerd moet worden.

Custom made besturingspaneel aggregaat 
overeenkomstig sprinkler eisen.

Aggregaat Palace hotel wordt naar binnen gehesen door het dak.


