
MOBILE  
UPS

De geruststelling dat uw stroomtoevoer nooit  
onderbroken wordt!

Kunnen uw installaties geen korte stroomonderbreking of stroomschommeling verdragen? 

Ook al duurt ze slechts enkele seconden? En als dat toch zou gebeuren, zou dit dan een enorme 

weerslag hebben op uw fi nanciën of uw veiligheid?

Een Mobile UPS (Uninterruptible Power Supply) verzekert u continu van stroomtoevoer van hoge kwaliteit, zonder onderbreking. 

De uitrusting wordt afgeleverd op de locatie die u wenst, voor een termijn op uw maat en met de garantie dat uw kritieke 

processen continu operationeel blijven.

Blijf in alle omstandigheden gerustgesteld:

 •  tijdens het onderhoud of een kortstondige onderbreking van uw bestaande UPS-systeem

 •  terwijl u wacht op een nieuw vast UPS-systeem

 • wanneer het nodig is de redundantie of het vermogen van uw systeem te verhogen 

 • tijdens een evenement dat geen enkele stroomonderbreking, zelfs geen korte, kan verdragen...

Zo veel situaties die een absolute beveiliging van uw kritieke processen eisen.



Zijn onze mobiele UPS-units op uw maat ontwikkeld?
 •  Lopen uw kosten als gevolg van een stroomstoring enorm hoog op?

 •  Hebben uw kritieke installaties een vermogen van meer dan 250 KVA?

 • Hebt u een oplossing nodig voor langer dan een week?

Als u “ja” antwoordt op één of meer vragen in dit lijstje, mag u eigenlijk niet  
aarzelen om uw Key Account Manager meer informatie te vragen over onze  
“Mobile UPS”-service. Of stuur ons een mailtje via btb@luminus.be.

1  We analyseren uw huidige situatie 

  Onze ingenieurs verzamelen alle technische informatie 

die nodig is om u de oplossing voor te stellen die het 

best aansluit op uw behoeften, en om de installatie van 

de Mobile UPS-unit te organiseren. De lange ervaring en 

expertise van onze partner Vanparijs Engineers is hierin 

uw waarborg voor kwaliteit.

2   We maken een offerte op maat 

Het huurcontract kan worden aangepast aan elke situatie 

dankzij de vele opties: transformatoren, brandstoftank, 

opleiding en handleiding, rapportering, veiligheid, 

meting van trillingen, prestatiecontract, enz.

3    We beheren uw nieuwe installatie van  
A tot Z

  We nemen de volledige logistieke organisatie voor onze 

rekening voor de levering en de aansluiting van het UPS-

systeem, tot en met het testen van de goede werking 

van de back-up.

4   We garanderen de continue werking van 
de back-upvoorziening

   Onze ingenieurs houden de installatie vanop afstand 

in het oog, en dit gedurende de volledige huurperiode. 

U kunt 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht bij 

onze helpdesk, en in nood grijpen we in binnen de kortst 

mogelijke termijn. Als de verhuring langer duurt dan  

1 maand, verzorgen we ook het onderhoud.

Wat wij u aanbieden:

Mobiele, dynamische UPS-units met vermogens van 250 kVA tot 1600 kVA. U kunt ze 

huren voor enkele dagen tot zelfs meerdere maanden, in heel Europa. Onze mobiele 

containers omvatten een generator, een systeem voor dynamische opslag en een

dieselgenerator. Ze zijn zo ontworpen dat ze aanpasbaar zijn aan elke situatie en elke specifieke behoefte. Een Mobile UPS neemt 

weinig plaats in, is gemakkelijk aan te sluiten, kan snel op uw site geïnstalleerd worden en is in een handomdraai operationeel.

Een oplossing op maat in 4 stappen:


