
   BATTERIJCONTAINER
Direct bouwstroom bij netkrapte

Geen uitstoot en brandstofkosten, wél direct genoeg stroom om te 
bouwen. Voorkom vertraging van uw projecten door netkrapte.



BOUWEN ZONDER 
GROOTVERBRUIK-AANSLUITING

Bouwaansluitingen zijn steeds vaker vertraagd en op veel plaatsen zelfs 
helemaal niet meer te krijgen. Zonder stroom kunt u niet starten met 
bouwen en raken uw bouwprojecten vertraagd. 

Een aggregaat lijkt een voor de hand liggende oplossing, maar die slurpt 
tientallen liters brandstof per uur en produceert tonnen CO2. Gelukkig is 
er een duurzaam alternatief. Met batterijcontainers heeft u direct genoeg 
stroom om te bouwen, zonder uitstoot en brandstofkosten. 

Het stroomnet kleurt rood

Compacte 
10-voets- 
container

Stroomvoor-
ziening tot 
450 kVA

Opslagcapaciteit 
van 500 tot  
1.500 kWh

“Sorry, maar uw grootverbruik-aansluiting 

kunnen we over 11 maanden pas leveren…”
- Netbeheerder

Bron: Netbeheer Nederland

     Geen netcapaciteit

     Zeer beperkte netcapaciteit

     Beperkte netcapaciteit



PEAKSHAVING MET 
BATTERIJCONTAINERS

Batterijcontainer vangt energiepieken op
Wist u dat u het grootste deel van de dag helemaal geen extra zware 
netaansluiting nodig heeft? Het zijn de pieken in uw stroomverbruik die 
roet in het eten gooien. Een batterijcontainer is een simpele oplossing 
om pieken in uw stroomverbruik op te vangen. Zo kunt u met een kleinere 
aansluiting uw bouwkeet, torenkraan, bouwliften én elektrische machines 
de hele dag van stroom voorzien.

Inzicht in alle cijfertjes
Door ons digitale monitoringsysteem kunt u op elk moment van de dag uw 
energiedata inzien. Zo kunt u bijvoorbeeld zien hoeveel kWh de batterij 
heeft gebruikt om te laden en hoeveel de batterij heeft geleverd voor peak- 
shaving. Ook onze specialisten houden de data van de batterijcontainer in 
de gaten. Zij sturen op tijd bij wanneer uw verbruik daarom vraagt. 
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Stroomvraag

Netcapaciteit

Vermogen uit batterij

Opladen batterij

“Op een kleinere netaansluiting hoeft u minder lang te 

wachten. Deze verzwaart u eenvoudig met batterijcontainers”



BOUWSTROOM: ADVIES,
BEREKENING EN AANVRAAG

Betrekt u onze specialisten al vanaf het begin bij uw project?  
Dan berekenen zij vooraf uw stroombehoefte in de verschillende fases 
van uw project. Zo weet u zeker dat u in elke fase genoeg heeft.

Bouwaansluiting Service
Ook het aanvragen van de bouwaansluiting neemt RECO voor u 
uit handen. RECO-specialisten hebben goede contacten met de 
netbeheerders en denken actief met hen mee om te kijken wat wél 
mogelijk is. Zo krijgen we vaak voor elkaar wat anderen niet lukt.  
Samen vinden we altijd een oplossing. 

Bouwplaatsinrichting
RECO regelt niet alleen uw stroomvoorziening, maar richt uw hele bouw-
plaats in. Dit doen we op meer dan 100 bouwplaatsen per jaar, dus voor 
ons is niets nog nieuw. Van graafwerk tot bouwkasten en watermeterputten:  
wij regelen de complete installatie en hebben al het materieel.
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VERDUURZAAM 
UW AGGREGAAT

�  Tot 80% minder brandstofkosten  
en emissies

� Te combineren met zonnepanelen

� Minder geluidsoverlast

Kan de netbeheerder uw aansluiting niet op tijd leveren? Of 
heeft u geen vaste maar een mobiele stroomvoorziening nodig?  
Dan kunt u een aggregaat combineren met batterijcontainer. Dit heeft 
een aantal voordelen: 
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Traditioneel aggregaat 250kVA

Batterijcontainer 
500kWh + 250kVA

Besparing brandstofkosten

€  50.000

€  0

€200.000

€167.832,00

€55.944,00

€111.888,00

€150.000

€100.000

Besparing op basis van 12 weken huur
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Traditioneel aggregaat 250kVA

Batterijcontainer 
500kWh + 250kVA

Reductie CO₂

€  62.500

€  0

€250.000

 239.500,80 KG

79.833,60 KG

159.667,20 KG

€187.500

€125.000



Contact
  071 - 341 91 20

  info@reco.eu

  www.reco.eu

   Hoogewaard 187 

2396 AP  

Koudekerk aan den Rijn

DE JUISTE BATTERIJCONTAINER
SNEL GELEVERD

� Installatie in een paar minuten

� Direct beginnen met bouwen

� Geen zorgen over stroompieken
�  Tot 80% minder brandstofkosten  

en emissies

� Te combineren met zonnepanelen

� Minder geluidsoverlast

Meer weten over de mogelijkheden voor uw projecten?  
Bel ons op 071 - 341 91 20




