
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mobilt energilagrings system  

Det stilles stadig flere krav til energiforsyningen på bygg og anleggsplasser, attraksjoner og 

hyttefelt. Dieselgeneratorer blir utestengt fra byggeplasser og andre steder og i mange 

tilfeller stilles det spesielle krav ved anbud for prosjekter for CO2-utslipp, støyproduksjon 

og andre miljøfaktorer.  
 

Ateps FREBER mobile energisystem kan brukes både på nettet og på nettet for å oppfylle disse ønsker 

og/eller krav.  

Bruk på nett:  

For bruk på nettet er systemet koblet til en eksisterende nettforbindelse med 3 faser.  

Ateps FREBER Mobile energisystem måler strømforbruket i nettet og hvis den tilkoblede belastningen 

krever mer enn det som kan leveres av nettilkoblingen, kobles omformeren til innen ca. 200mS og kan 

levere 30, 60 eller 90kVA ekstra kraft. Med dette kan en 3 x 16A (11kVA) eller en 3x 32A (22kVA) 

forbindelse økes til 41kVA eller 114kVA. Ved å raskt slå på omformeren, kan utstyr som for eksempel 

anleggsutstyr, heiser, maskiner og apparater fungere uten avbrudd. Når dette er slått av, eller bruker 

mindre strøm enn strømnettet kan levere alene, lades batteriene automatisk opp igjen. (Peak shave) 

Off-Grid bruk: 

Hvis nett ikke er tilgjengelig, kan systemet også startes i Off-grid-modus. For dette brukes 12V fra 

trekkvognen en kort stund, som deretter kan kobles ifra. 30 til 190kW effekt er tilgjengelig for 

maskiner og utstyr.  

Etter retur fra byggeplassen, eller annet sted kan systemet lades fullstendig opp igjen på under 2 timer 

ved å koble systemet til en standard 125A 3-fasetilkobling, og deretter klar for nytt bruk. (Eventuelt 

kan en 3-fase-generator installeres slik at systemet også kan lades på stedet).  

Totalt 190 kWt med batteri er tilgjengelig, slik at systemet kan fungere i Off-grid-modus i omtrent 2 

timer ved full belastning. På lavere belastning, vil brukstiden være proporsjonalt lengre. Systemet er 

innebygd i en tilhenger med egenvekt på 650 kg og maks totalvekt på 2700/3500kg. 

Energilagringssystemet har en vekt på ca. 1100Kg til 2,7t*. Verktøy kan plasseres i et eget rom. 

lagringssystemet er tilgjengelig Via en sidedør og bakdører der også kabler og annet tilbehør kan 

lagres.  

Dette systemet gjør det mulig å bruke 400V og 230V verktøy eller lade håndverktøy uten bruk av fossil energi og 

relaterte utslipp i indre byer, eller der behovet for null-utslipp er påkrevd. 

Energi-lagrings 

løsninger 

 
ATEPS er basert rundt en 

rekke kjerneteknologier 

om at vi fokuserer på 

bevaring og lagring av 

energi.  

Vi har utviklet oss unike 

løsninger for peak shave, 

energi- lagring og 

drivstoff- besparelse for 

kraftvarme som kan 

være levert raskt og 

begynner å spare energi 

kostnadskostnad nesten 

umiddelbart.  

I mange tilfeller kan 

disse installasjoner tilbys 

inklu-siv finansiering. 

Som gjør at det ikke 

trengs  kapital- 

investeringer fra din 

side. 

Derfor er disse 

løsningene risikofrie for 

enhver bruker; risiko-

fritt både økonomisk og 

teknisk siden noen 

endringer i eksisterende 

søknad kan være angre i 

løpet av minutter skal du 

ønske om å gjøre det.  

Vår serviceavdeling kan 

holde øye med alle 

enheter. 

Så service og optimal-

isering kan ofte gjøres 

uten at bruker er 

involvert. 

Offisiell Agent: 

Freber Elektronikk AS 

Gråterudveien 20 

N-3007 Drammen, Norway 

+47 32 20 88 20 
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Spesifikasjoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilhenger 
 

Maksimum vekt 2200kg 

Tilgjengelig lastekapasitet Ca.1650kg 

Invendige mål (LxBxH) 315x159x190cm 

Gulvhøyde 52cm 

Opsjoner Lastfester på tak, Alu hjul, Typ.2 lader 

Off-grid Mode 

AC Utgangs spenning 400V (±5% Justerbart) - 3-fase+N+PE 

AC utgangs strøm 43/86/129A 

AC utgangs effekt 30/60/90kW (33/66/99kW max.)* 

On-grid Mode 
AC utgangs spenning 400V (±5%  Justerbart ) - 3-fase+N+PE 

AC utgangs strøm 42/84A + Nett (maks 125A pluggbart) 

AC utgangs effekt 30/60/90kW (33/66/99kW max.) + nett forsyning 

Batteri kapasitet  

Batteri spenning 200V~750V (350~750V Full effekt) 

Max. batteri ladestrøm 90/180/270A Maks (3X90A) 

Batteri teknologi Modulært lithium batteri system 

Kapasitet 76/114/190kWh 

Annet  

Response tid “System AV” til full effekt: <40sek 
“System standby” til full effekt: <100mSek 
Full ladestrøm til to fullt utladestrøm <80mSek 
Full utladestrøm til full ladestrøm: <80mSek 

Kjøling Viftestyrt med utbyttbare vifteenheter 

Akustisk støy <50dB 

Ladetid < 2t v/63A 3-fase 

Maksimum høyde (I bruk) 3000m (>2000m de-rating) 

Temperatur (I bruk) -20°C to 60°C (Reduksjon >45°C) 

Fuktighet 0-95% (Ikke-kondenserende) 

Effektivitet (CEC) 96,5% 

Effektivitet (Maks) 97,3% 

Kommunikasjon 
MODbus TCP/IP, MODbus RTU, RS485, RS232, 

CANbus middels Sunspec protokoll 

Sikkerhet 
Min/max AC spenning, frekvens, grenser, 
batteri-spenning, og max. effekt 

Overvåkning 4G modem for fjern overvåkning av systemet mot 
Ateps Cloud 

 
Opsjoner 

8kVA 3-fase generator. 
UPS kan starte I off-grid modus uten å være 

tilkoblet trekkvogn. 
GPS Tracking & Trace module. And G-meter 

ESS Prosjekt 

planlegging 

 

Det er viktig i begynn-

elsen av ethvert ESS-

prosjekt å ha klar 

forståelse for 

driftskostnader og 

eierkostnadene.  

Bruk av avansert 

analytisk verktøy, en 

antagelse på oppnåelige 

kostnads-besparelser vil 

danne grunnlaget for 

"Return on Investment" 

beregninger.  

ESS-systemet kan være 

en kombinasjon med 

solcelleanlegg, vind og 

generatorer, eller i 

kombinasjon med 

brensel-celler og 

produksjon av hydrogen.  

Avhengig av størrelsen 

på ESS, er installasjonen 

lagd ved hjelp av en 

ekstern konverter, som 

singel eller flere i egne 

skap. Installasjonen er 

enkel og vil bli håndtert 

av kvalifiserte Ateps 

Freber ingeniører i løpet 

av avtalt tid.  

Service, oppdateringer 

og hyppige rapporter er 

en del av systemet slik at 

ESS applikasjonen vil 

neppe bli lagt merke til 

annet enn i dine 

månedlige 

energiregninger. 

Offisiell Agent: 

Freber Elektronikk AS 

Gråterudveien 20 

N-3007 Drammen, Norway 

+47 32 20 88 20 

Batteri enhet 

Ateps Batteri 

system kort 

Ateps forbeholder seg retten til å 

endre spesifikasjoner uten forvarsel 

19” batteri-lagrings system 

m/30kW Konverter 


