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KWALITEITSPRODUCTEN

Noodstroomaggregaten

U kiest graag voor zekerheid en kwaliteit, zeker als het op de werking van uw noodstroomaggregaat
aankomt. Alle ABATO generatorsets worden in eigen huis ontworpen en gebouwd. We beschikken over
een geavanceerde paneelbouwafdeling, automatische proefstand en uitgebreid onderdelenmagazijn.

Stroomuitval kan catastrofale gevolgen hebben.
Of het nu gaat om servers die offline gaan bij een
datacenter, elektrische apparatuur die stopt met
werken in een ziekenhuis met levensbedreigende
situaties als gevolg of een voedselproducent
waarvan de productie stil komt te liggen: een
betrouwbare stroomvoorziening is onmisbaar en
van levensbelang. Met een noodstroomaggregaat
verkleint u het risico van stroomuitval aanzienlijk.

Belangrijkste voordelen van een
ABATO-noodstroomaggregaat

ABATO Motoren is gespecialiseerd
in noodstroomaggregaten. In de
werkplaats in ’s-Hertogenbosch worden
deze ontworpen en geproduceerd.
Zo bent u altijd verzekerd van een
kwaliteitsproduct dat aan de modernste
eisen voldoet. Op locatie wordt er
onderhoud uitgevoerd. Dankzij onze 24/7
service staat u er bovendien in geval van
nood niet alleen voor.

Aggregaat calculeren

Wilt u weten wat een aggregaat kost? Maak dan gebruik
van onze handige aggregaatcalculator. In een paar
klikken weet u precies de prijs voor de gewenste opstelling,
het vermogen en eventuele extra’s. Bereken uw prijs op:
www.aggregaatcalculeren.nl.

Onderhoud calculeren

Aggregaten hebben een lange levensduur en een hoge
restwaarde. Goed onderhoud is hierbij wel noodzakelijk.
ABATO Motoren biedt u de mogelijkheid alle
onderhoudskosten vooraf te berekenen. Dat kan via:
www.onderhoudcalculeren.nl. Een groot voordeel van ons
onderhoudsteam is dat zij graag even tijd voor u vrijmaken
om uitleg te geven over het gebruik en de werking van uw
machine.

Dieselmotor

Bij ABATO Motoren worden generatorsets
gebouwd met dieselmotoren van Moteurs
Baudouin.
Deze motoren zijn solide gebouwd, uitermate
betrouwbaar en goed te onderhouden. En..
u krijgt vier jaar garantie op de motor van uw
noodstroomaggregaat!

Gemotoriseerde omschakelaar
Een door ABATO
geleverde omkeerschakelaar (ATS)
is standaard ook
altijd veilig met de
hand te bedienen.
Een noodhandbediening is
niet vanzelfsprekend
maar wel belangrijk!

+ Automatisch maandelijks proefdraaien
+ Alarmlamp voor aan de gevel (LED, groen/
rood)
+ Alarmmelding bij not in auto via alarmlamp
+ Elektronische toerental regeling voor stabiele
frequentie
+ Besturings-PLC gevoed met 24 V DC
+ Besturingskast in IP56 uitgevoerd
+ Eenvoudig belast en onbelast testen via
draaiknop
+ Besturingscomputer met fout- en testgeheugen
+ Generatorbeveiligingsschakelaar met
tripfunctie
+ Ingebouwde druppellader
+ Aluminium brandstoftank
+ Geïntegreerde lekbak
+ Vrijstaand van de vloer, dus geen condens en
makkelijk te verplaatsen
+ ABATO Prefab rookgasafvoer leverbaar
+ Luchtroosters gemakkelijk erbij te bestellen
(n.b. de leveringsomvang kan in gevallen afwijken)

OPLOSSINGEN OP MAAT

Dieselcleaner

Diesel wordt tegenwoordig bijgemengd met
biobrandstof. Hierdoor kan er bacteriegroei
in de tank ontstaan. Bacteriën kunnen de
werking van het brandstofinspuitsysteem
belemmeren. Dit voorkomt u door een
dieselcleaner te plaatsen. De dieselseparator
gaat een motorleven lang mee.

ABATO Motoren biedt toonaangevend
maatwerk in energiesystemen en
-processen. Voor vele organisaties
biedt ABATO Motoren de meest
complete oplossing voor alle denkbare
noodstroomvoorzieningen.

Piekverbruik

Heeft u soms pieken in uw stroomverbruik,
maar ziet u op tegen de kosten van een
zwaardere netaansluiting? Dan is een parallel
aggregaat voor u de uitkomst. Dit is een
aggregaat dat stroom met het net mee
kan leveren. Overleg met uw installateur of
bespreek de mogelijkheden met ons.

Waarom een
noodstroomaggregaat
van ABATO?
+ Kwaliteit door eigen productie
+ Beste prijs-kwaliteit verhouding
+ 24/7 storingsdienst-service

Omkaste aggregaten

Tankreiniging

Alle omkastingen zijn uitgevoerd in
gegalvaniseerde plaat mét poedercoating.
Een superstille versie is ook mogelijk. Naar wens
rusten we het aggregaat uit met een hijsoog,
extra grote tank of andere opties!

Nieuwe diesel

Warmtekrachtkoppeling

Gebruikt u veel stroom en heeft u
gelijktijdig warmte nodig? Dan is een
warmtekrachtkoppeling wellicht interessant
voor u. De elektrische vermogens lopen
uiteen van een 4 cilinder 25 kW gasmotor
tot een 12 cilinder gasmotor met 2500 kW.
Wij onderhouden alle typen wkk’s.

1 jaar oud

Loadbanktest

Dieselbacterie

Haalt uw aggregaat het vermogen
nog? En loopt deze niet warm? ABATO
Motoren heeft hiervoor moderne,
programmeerbare mobiele loadbanks
in gebruik met een geïntegreerde
stap-last functie. U ontvangt een
testrapport met de minima en
maxima van frequentie en voltage
weergegeven.

Is uw brandstoftank verontreinigd? Dan kunnen
we een tankreiniging uitvoeren en gelijktijdig
een biocide toevoegen. We reinigen de tank
op uw locatie en voeren dit machinaal uit.
Het maakt niet uit hoe groot uw tank is. Een
brandstofanalyse is zowel vooraf, als achteraf
mogelijk.

Alarmlampen

De alarmlampenset bestaat uit twee ledlampen.
Een groene lamp die brandt als het aggregaat in
orde is en een rode lamp die knippert als:

-

-

-

Certificering en keuring

ABATO monteurs zijn gecertificeerd
om de vereiste SCIOS-scope
4 keuringen uit te voeren aan
aggregaten en brandstofsystemen.
Ook een VCA* certificaat en een
kwaliteitsmanagementsysteem
volgens ISO 9001 zijn aanwezig.

onderdelen

Zoekt u onderdelen voor uw aggregaat?
Dankzij ons uitgebreide onderdelenmagazijn
kunnen we de meeste onderdelen direct uit
voorraad leveren.

24/7 service

Onze NEN3140 en VCA-VOL gecertificeerde technici
verhelpen storingen en voeren preventief en correctief
onderhoud uit. En daarbij: geen merk is ons vreemd.
Vaak is telefonische assistentie mogelijk doordat we de
meest gangbare besturingen ‘live’ aan hebben staan.
Snel (ver)helpen is het devies!

-

het aggregaat niet
aanslaat bij het
maandelijks proefdraaien;
de accuspanning te
laag is;
het aggregaat door
brandstoftekort of via een
intern alarm gestopt is;
er interne alarmering
ontstaat tijdens stilstand;
de noodstop is ingedrukt;
de modus ‘auto’ niet
actief is;
één van de schakelaars
niet in de goede stand
staat.

GEBRUIKSVRIENDELIJK
EN EENVOUDIG
De bediening van de aggregaten
is gebruiksvriendelijk en eenvoudig.
Alle alarmmeldingen worden direct
doorgegeven aan de externe alarmlamp
en gelijktijdig aan de alarmkiezer of
het gebouwbeheersysteem. Wilt u een
SMS ontvangen bij een storing of bij het
automatisch opstarten van het systeem?
Dan koppelt ABATO Motoren een
gsm-modem aan uw aggregaat.

SLIM BESTURINGSSYSTEEM

Weet u zeker dat het
noodstroomaggregaat werkt in
geval van nood? Dit lijkt wellicht een
vanzelfsprekendheid, maar dat is
het helaas niet altijd. Zeker niet als
aggregaten al wat langer staan en
niet zelf startend zijn, is het goed om
zekerheden in te bouwen. Dankzij ons
slimme besturingssysteem is uw bedrijf
of organisatie verzekerd dat:
+ het aggregaat aanspringt bij
stroomuitval;
+ het automatisch elke maand
proefdraait (onbelast);
+ de alarmmelder direct belt bij een
storing;
+ u met een handige
draaischakelaar belast of onbelast
kan testen;
+ u dankzij de ledlampen van het
alarmsysteem in een oogopslag ziet
of alles oké is.
Al onze noodstroomaggregaten zijn
standaard zo geconfigureerd dat ze
eens per maand automatisch onbelast
proefdraaien. De besturingscomputer
slaat ook automatisch alle events op
in het geheugen, waarmee u direct
een logboek heeft in geval van een
calamiteit.
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