
Skreddersydd og mobilt teknisk rom
Elpro containerløsninger: 

Spesialcontainer for teknisk installasjon
Containerne er hardføre og tåler vær og vind svært godt.  
De ivaretar alle krav til elektriske installasjoner og utstyr  
som skal fungere i krevende miljøer. 
 
Gjennomtenkte og plassbesparende løsninger gjør at 
containerne kan plasseres akkurat der de trengs, uten å  
ta opp for mye plass. Innganger og vinduer plassert etter  
behov, i tråd med kundens ønsker.

Vi sikrer at containeren har tilstrekkelig ventilasjon og  
gjør ellers alt klart, med montering og fabrikktest (FAT)  
av eksempelvis oksygenløsninger, generatorer, trans-
formatorer, batteripakker, hydraulikk og pumpestyring - og 
annen teknologi som skal plasseres i spesialcontaineren.
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Robust løsning
•    Korrosjonsbestandig, overflatebehandling med 
      to-komponentmaling.
•    Galvaniserte / rustfrie og isolerte dører og karmer.
•    Værtilpassede ventiler og andre åpninger, som ivaretar  
      den tekniske installasjonen på en forskriftsmessig måte.

Tilgjengelige dimensjoner: 8 til 40 fot
•    8, 10, 20 eller 40 fots container med teknisk rom  
      og kontor / oppholdsrom.
•    Kombinasjon av flere containere – sammensatt  
      eller frittstående.
•    Spesialstørrelser ved forespørsel, eksempelvis «High Cube»

En skreddersydd spesialcontainer fra Elpro er en nøkkelklar og mobil løsning 
for strømstyring, nødstrøm og batteripakker. Containeren har alt du trenger av 
funksjonalitet, utstyr og innredning.
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Har du behov for mobilt teknisk rom? Kontakt oss 
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Om Elpro
Elpro-gruppen består av tre godt integrerte forretningsenheter; Solutions, Electro og Installasjon. Elpro har mer enn 40 års erfaring med 
elektroteknisk og elektromekanisk sektor. Et vidt spekter kunder på tvers av prosjektporteføljen har hjulpet oss å utvikle utmerkede 
problemløsningsferdigheter og tilegne oss solid bransjekunnskap. Snakk med en erfaren partner til ditt neste prosjekt. Snakk med Elpro.

Sikker arbeidshverdag med god HMS
Vi bygger selvsagt etter dine kravspesifikasjoner, men 
anbefaler samtidig HMS-tiltak som bidrar til å sikre en  
trygg og behagelig arbeidshverdag.  

 
Eksempelvis kan vi levere:

•    Utvendig arbeidsbelysning

•    Sklisikkert aluminiumgulv

•    Ventilasjon i kontordel og teknisk rom

•    Varme i kontordel

•    Vinduer som gir lys og oversikt

Rask produksjon med egne ståleksperter
Når du godkjenner prosjektplanene begynner vi byggingen umiddelbart.  

Hele containeren tilpasses og installeres på fabrikken vår. 

Teknisk rom
Det tekniske rommet inneholder tavler for 

strømstyring og nødstrøm, strømforsyning, 
batteripakker, og prefabrikkerte monterings-
områder for dine produkter. Vi isolerer vegger 

og tak for å hindre kulde og frost. 

Kontor og oppholdsrom
Vi isolerer tak og vegger, monterer 
tilstrekkelig lys, varme, ventilasjon 
og strømtilførsel. Vi innreder med 

kontormøbler og ellers alle fasiliteter 
som trengs for å arbeide effektivt og 

komfortabelt. Innredningen er selvsagt 
tilpasset røffe miljøer.

Oppfølging, oppgradering og service
I etterkant av overleveringen er våre  

ingeniører og serviceteknikere tilgjengelig  
for å gjennomføre vedlikehold,  

oppgraderinger og service på den  
tekniske installasjonen i containeren.

Fordeler med godt prosjektert container
Sammen med deg prosjekterer og bygger våre ingeniører og 
installatører en komplett spesialcontainer, skreddersydd etter  
dine behov og kravsspesifikasjoner. Vår lange erfaring med 
prosjektering og bygging for havbruksnæringa bruker vi til å  
foreslå smarte løsninger for krevende miljøer – løsninger du  
kanskje ikke har tenkt på.

Våre ingeniører innhenter all nødvendig teknisk informasjon og 
spesifikasjoner, dimensjonerer størrelsen på anlegget og beregner 
mekanisk og elektrisk belastning. Dermed er alt klart for produksjon 
av en container helt i tråd med det du  trenger i ditt prosjekt.

Bestill ditt mobile tekniske rom
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