Luchtverkeersleiding Nederland ondersteunt noodstroomvoorziening
met PowerHouse-oplossing van Active Power
Snelle en compacte uitrol sluit direct aan op klantbehoefte
HOOFDDORP (23 oktober 2012) – Active Power, producent van ononderbroken
energieoplossingen en kritieke noodstroomsystemen, heeft een PowerHouse-systeem
geïnstalleerd bij de Luchtverkeersleiding op Luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding
Nederland (LVNL) heeft het systeem geleased en in het derde kwartaal van 2012.
De PowerHouse- oplossing ondersteunt de bestaande noodstroomvoorziening van de
LVNL op Schiphol-Oost. Het systeem levert onmiddelijke en ononderbroken energie in
gevallen van storing of gepland onderhoud. De luchtverkeersleiding is zo verzekerd van
een ononderbroken energievoorziening.
De installatie is op maat gemaakt en biedt alle benodigde apparatuur voor kritieke
infrastructuur. Het omvat onder andere de zeer efficiënte CleanSource UPS
(Uninterruptible Power Supply) van Active Power, een dieselaggregaat,
schakelapparatuur, brandstofreservoir en software voor bediening en monitoring.
,,Dit project eiste efficiënt gebruik van beperkte ruimte en een snelle uitrol”, zegt Roland
Gemein, technisch faciliteitsbeheerder van LVNL. ,,PowerHouse biedt een platform
waarmee een complete 200 kW N+1 energie-infrastructuur buiten het hoofdcomplex
kan worden geïnstalleerd. Dit zonder de noodzaak voor een apart gebouw, iets dat
simpelweg geen optie voor ons was. PowerHouse is een uitstekende tussenoplossing
tot we een nieuw permanent ondersteunend systeem hebben uitgebouwd. Gezien de
uitdagingen waar we voor stonden is deze compacte oplossing ideaal.”
,,Ons PowerHouse-portfolio is zeer geschikt voor toepassingen waarbij de klant in staat
moet zijn om een compleet energiesysteem in korte tijd uit te rollen.” zegt Ramon de
Jong, Director Sales voor Active Power DACH en BeNeLux. ,,Dit project is een goed
voorbeeld van de flexibiliteit en voordelen die PowerHouse heeft te bieden.”
Over Active Power
Active Power (NASDAQ: ACPW), opgericht in 1992, ontwerpt en produceert oplossingen voor
ononderbroken energie en kritieke noodstroom. Dit stelt datacenters en andere bedrijfskritische
bedrijfsonderdelen in staat om 24 uur per dag, 7 dagen in de week operationeel te zijn. De oplossingen
van Active Power zijn intelligent efficiënt, betrouwbaar en economisch groen. Niet alleen het milieu wordt
ontzien, ook kunnen klanten rekenen op economisch voordeel door de hogere efficiëntie qua
energieverbruik en ruimte. De producten en oplossingen worden vervaardigd en getest in een
hypermodern complex in Austin, Texas dat is gecertificeerd volgens ISO 9001:2008. Klanten in meer dan
40 landen wereldwijd worden bediend vanuit de hoofdvestiging in Austin en vanuit de drie regionale
operation centers in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en China. Voor meer informatie, ga naar
www.activepower.nl.
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