
Lithium UPS til dørautomatikk
i splitter nye leiligheter

C A S E  S T U D Y



Lithium UPS til dørautomatikk i 
splitter nye leiligheter på Bellevue 
brygge i Fredrikstad

Denne løsningen skulle bli
grunnen til et godt samarbeid
Da Bellevue brygge skulle bygges tok vår selger, Olaf 
Ditlev-Simonsen, et møte med Bravida for å fortelle de 
mer om J60. Etter en bestilling ble lagt inn tok det ikke 
lange tiden før det kom inn flere bestillinger etter som 
byggene ble mer ferdigstilt. 

Bravida forteller at valget av J60 var enkelt fordi det 
tok svært kort tid å montere da dette innebar kun 4 
skruer og 2 ledninger, i tillegg til at UPS-en tåler opptil 
40 grader. J60 ble montert i alle byggene på Bellevue 
brygge. Produsent har i senere tid brukt dette prosjektet 
som referanse på J60 til dørautomatikk. 

Dette er en gamechanger for UPS til dørautomatikk. 
J60 er best på plass, temperatur og levetid. Coromatic 
er veldig fornøyd med Xtreme Power som leverandør 
av verdens minste UPS. Vi har fått mange gode 
tilbakemeldinger fra kunder som ser på dette som den 
beste løsningen, forteller Olaf Ditlev-Simonsen.

XTREME POWER J60 UPS

Xtreme Power omtaler Coromatic slik: 

We are very thankful for 
partners like this and their 
many years of service with 
Xtreme Power!

Coromatic sikrer tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon 
til virksomhetskritiske funksjoner. Vi sikrer høy tilgjengelighet 
og produktivitet, redder liv gjennom avbruddsfri drift 24/7 og 
optimaliserer energiforbruket.



Coromatic säkerställer 
att organisationer kan 
driva sin verksamhet 

utan avbrott 24/7.

Vi tillhandahåller hög  tillgänglighet 

och produktivitet. Genom oavbruten 

drift räddar vi liv och optimerar 

energianvändningen för minsta 

möjliga miljöpåverkan.

coromatic.se

Nummer

i Norden

1

Over

av de 100 største
virksomheter

i Norden

50%

Over

kritisk infrastruktur- 
prosjekter

1 000

Over

medarbeidere

500

Mer informasjon finner du på coromatic.no
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Coromatic sikrer tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon 
til virksomhetskritiske funksjoner. Vi sikrer høy tilgjengelighet 
og produktivitet, redder liv gjennom avbruddsfri drift 24/7 og 
optimaliserer energiforbruket.


