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EEN ENERGIEK ANTWOORD  
SDMO staat bekend als één van de belangrijkste ontwerpers en 
fabrikanten ter wereld van stroomaggregaten. Door zijn gerichte 
industriële strategie, kan SDMO  het meest uitgebreide assortiment van de markt 
aanbieden dat voldoet aan de stringenste normen. Voor elke energiebehoefte, 
zelfs de meest veeleisende, hebben wij een antwoord binnen ons continu 
groeiende gamma van producten en diensten.
Dankzij het dichte dealernetwerk, kan SDMO  elektriciteit binnen ieders handbereik 
leveren, overal en op ieder moment.
SDMO is niet langer een industriële fabrikant van stroomaggregaten, 
maar positioneert zich tegenwoordig als een echte 
energieleverancier.

Energy Solutions Provider

Voor de uitbreiding van zijn activiteiten en het veroveren van nieuwe markten, 
gebruikt  SDMO:

- een distributienetwerk in meer dan 150 landen,
- zijn 6 buitenlandse filialen,
- zijn 6 vertegenwoordigingen,
- zijn 7 commerciële agenten en 3 regionale directies in Frankrijk.

De reactiviteit van de onderneming steunt ook op de 5 opslagplaatsen die, samen 
met de filialen, voor een effectieve commerciële dekking zorgen.
De synergie die voortkomt uit de samenwerking met Kohler, versterkt de 
aanwezigheid van SDMO  bij zijn afnemers door het grote aantal vestigingen.

EEN NATIONALE DEKKING,  
INTERNATIONALE AANWEZIGHEID, 
GLOBAAL DENKEN, LOKAAL WERKEN.



RENTAL POWER, 
EEN BREED GAMMA VOOR EEN DUURZAME INVESTERING 
Met meer dan 40 jaarevaring in energieoplossingen op maat, gebruikt SDMO al zijn knowhow en expertise voor het 
oplossen van specifi eke wensen van zijn huurders met de ontwikkeling van het Rental Power gamma van 2,75 kVA tot 
2500 kVA:

PORTABLE van 3 kVA tot 7,5 kVA
Licht, compact en bijzonder robuust.

LIGHTING
Een bron van licht en elektrische energie
ook op afgelegen plaatsen.

RENTAL COMPACT van 16 kVA tot 550 kVA
Een innovatief concept voor de specifi eke wensen 
van mobiele energie: handelbaar, veilig en krachtig.

RENTAL POWER van 650 kVA tot 700 kVA
Mobiliteit gecombineerd met een groot vermogen.

EVENT
Discreet in dienst van een evenement of voor de stroombehoefte 
in een woonwijk.

CONTENERGY van 715 kVA tot 2500 kVA
Uw bondgenoot bij grote bouwprojecten.

EEN ANTWOORD OP DE EISEN VAN 
DE EUROPESE RICHTLIJNEN
De noodzakelijke energie leveren voor de activiteiten van mensen zonder hun omgeving te belasten. Dat is de doelstelling 
van SDMO waar de ingenieurs en technici van de ontwerpafdeling zich elke dag voor inzetten.

MINDER LUCHTVERONTREINIGING
Door zijn hightech expertise draagt SDMO bij aan het verminderen van de luchtverontreiniging voor het welzijn van iedereen. 
De concrete toepassing van de Europese richtlijn 97/68/EG, gewijzigd door de richtlijnen 2002/88/EG en 2004/26/EG, 
reglementeert deze uitstoot die zijn concrete toepassing vindt in de motoren van Fase 3A. Alle stroomaggregaten van het 
Rental Power gamma zijn conform deze bijzonder strenge wetgeving.

VERLAGING VAN HET GELUIDSNIVEAU
De richtlijn 2000/14/EG over de beperking van het geluidsniveau, gaat in dezelfde richting als waarin de mensen van 
SDMO al lang bezig zijn. Om aan de allerstrengste eisen te kunnen voldoen, is veel geïnvesteerd in de meest geavanceerde 
technieken van geluidsmetingen, naast de traditionele methodes voor het detecteren van geluidsoverlast in het laboratorium 
(sonometrie, microfoons).

Dit beleid van verantwoord anticiperen garandeert de gebruiker een stille werking van zijn 
SDM stroomaggregaat.

www.sdmo.com www.sdmo.com
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Stroomaggregaten 
Deze stroomaggregaten hebben een versterkt chassis opties en standaardvoorzieningen die zijn gericht op de veiligheid van de gebruiker en 
van de machine. Zij zijn ontwikkeld met het oog op de speciale eisen van de huurmarkt qua handelbaarheid, veiligheid en robuustheid. Elks 
aggregaat van dit gamma heeft dus het "rentalpakket": aardlekbeveiliging, trolleykit, airlift (dwarsbalk voor het transport).

Lasaggregaten 
De lasaggregaten combineren de technologie die is ontwikkeld voor het PORTABLE Rental Power gamma, het leveren van elektrische 
energie, met de lasfunctie.

Energie binnen handbereik

RENTAL POWER 
van 3 kVA tot 7,5 kVA

� Standaard
X Niet beschikbaar
*  Versie Rental
*  In de versie Rental+ zijn de afmetingen 81x56x59 cm
(1) in de versie Rental + heeft het aggregaat automatische spanningsregeling AVR 
     (Automatic Voltage regulation)

PORTABLE

Lasset

www.sdmo.com

Technische karakteristieken

Technische karakteristieken
Karakteristieken Motor Alternator

Geluids-
niveau 

EEG Lwa

dB(A) 
op 7 m

Afmetingen Gewicht Uitrustingen 

Type
Max. vermogen 230V

Merk Type Oliebe-
veiliging

HP 3600
tr/min

Gebruiks-
duur u Tank L

Vermogens-
schakelaar 

230V

Lxbxh
in cm kg

RENTAL RENTAL 
kW

Iso 8528
Kva 

CosPhi 0,8
Aardlekbevei-

liging Hijsoog Trolleykit Grote 
tank Frontaansluiting

Rental 3 3 3,75 Kohler CH 270 JA 6 3,2 / 10* 4,1 / 13* JA 96 68 65X51X46 43 / 46* � � � o
Rental 4,5 (1) 4,2 5,25 Kohler CH 395 JA 8,5 3,5 /10,6* 7,3/ 18* JA 97 68 72X57X49/* 67 / 74v � � � o

Rental 6,5 6,5 8,15 Kohler CH 440 JA 11,9 2,8/6,9* 7,3/ 18* JA 97 69 81X56X59 97 / 100* � � � o
Max. vermogen 400V

Rental 5,5T 4,5 5,65 Kohler CH 395 JA 8,5 3,5/10,6* 7,3/ 18* JA 97 68 72X57X49/* 78 / 79* � � � o
Rental 7,5T 6,5 8,15 Kohler CH 440 JA 11,9 2,8/6,9* 7,3/ 18* JA 97 69 81X56X59 107 / 111* � � � o

Type

Wijze van belasten

Hulpuitgang

Motor Geluidsni-
veau EEG 

Lwa

dB(A) op 
7 m

Afmetingen Gewicht
Aardlekbevei-

liging

Beveiligingen
Normaal

35%
Intensief

60% Merk Type Verbruik
l/u

Gebruiks-
duur

u

Tank 
L

Lxbxh
in cm kg Trolleykit Onder-

houdset Lasset

Rental Weldarc 200 170 A 200 A 4 kW (230 V) Kohler CH 440 2,6 2,8 7,3 97 69 81X56X59 105 � R07 R19 R10
Rental Weldarc 220T 170 A 200 A 7,15 kVA (400V) Kohler CH 440 2,6 2,8 7,3 97 69 81X56X59 106 x R07 R19 R10

� Standaard X  Niet beschikbaar
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SDMO komt met een serie lichtmasten die geschikt zijn voor alle toepassingen. 
Voor de bouwplaats of voor langs de weg en ontwikkeld met het oog op de specifi eke eisen van hun 
gebruikers.

RL12 - RL16

Licht op alle plaatsen

RENTAL POWER 
LIGHTING

Type

Motor Schijnwerpers Afmetingen Ge-
wicht Geluidsniveau

Merk Type Starten Brandstof Gebruiks-
duur Aantal Vermo-

gen Lichtsterkte Lamptype Lengte in 
mm

Breedte in 
mm

Masthoogte
uitgeklapt in 

mm

Masthoogte
ingeklapt in 

mm
Kg Lwa dB(A) op 

1 m

RL12 Mitsubishi S3L2-61SD Elektrisch DIESEL 20H 4x1000W 4000We 320000 
Lumen Metaaljodide 4170 1420 8500 2500 1190 85 64

RL16 Mitsubishi S4L2-61SD Elektrisch DIESEL 15H 4x1000W 4000We 320000 
Lumen Metaaljodide 4170 1420 8500 2500 1260 88 67

• Metaaljodide-schijnwerpers 

• Gemotoriseerde uitklapbare mast 

• Mast draaibaar over 330° 

• Aanhangwagen voor op de bouwplaats met vaste dissel of voor op de weg met 

verstelbare dissel 

• Oplooprem (aanhangwagen voor op de weg)

• Vorkgaten en hijsogen

• Aansluitpaneel 

Licht... plus 
energie!
De stroomaggregaten 
die de lichtmasten 
vœ den kunnen ook 
autonoom werken. 
Van elkaar gescheiden 
worden zij zelfstandige 
energiebronnen.

Metaaljodidelampen
De lichtopbrengst van 
"metaaljodide" lampen 
is 3,2 keer groter dan van 
"halogeen" lampen, bij een 
zelfde stroomverbruik. Ook 
is hun levensduur 4 keer 
zo lang. 
Bijvoorbeeld: bij een 
vermogen van 4000 watt 
geven "metaaljodide" lampen 
evenveel licht als 12800 watt 
aan halogeenlampen.

PLUSPUNTEN

• Aansluitpaneel 

www.sdmo.com www.sdmo.com

Technische karakteristieken
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Met de nieuwe Rental COMPACT lijn, komt SDMO tegemoet aan de concrete eisen van huurders van stroomaggregaten. Technisch 
vernuft, praktisch inzicht en industriële capaciteit hebben de ontwikkeling mogelijk gemaakt van deze intuïtieve producten met 
hun functionele en robuuste design. Deze producten zijn compact, stevig, modulair, hanteerbaar en krachtig.

Tegen alles bestand

RENTAL POWER  
van 16 kVA tot 550 kVA

RENTAL COMPACT

Verplaatsing
Speciale aandacht is besteed aan het 
vergemakkelijken van het transport 
en de verplaatsingen op locatie.

www.sdmo.com

Solide
Bestand tegen gebruik onder de 
zwaarste omstandigheden. Blijvende 
prestaties in een veeleisende 
omgeving.

Ergonomie
Een design gericht op een optimaal 
gebruiksgemak van de machine. 
De uitgekiende bediening en 
aansluitingen vergroten het 
gebruikscomfort.

Veiligheid
Veilig voor de gebruiker bij 
het verplaatsen, aansluiten en 
bedienen van de machine. 
Gegarandeerde bescherming van 
het stroomaggregaat voor een 
grotere duurzaamheid.

Onderhoud
Door de logische indeling zijn 
de verbruiksonderdelen en de 
mechanische organen snel en 
gemakkelijk toegankelijk voor het 
uitvoeren van 
onderhoud of 
reinigen. De kap 
is gemakkelijk 
te demonteren 
voor klein 
onderhoud.

 9
7/

68
/C

E

CONFORM
FASE 3A

 9
7/
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/C

E

CONFORM 
FASE 3A

 9
7/
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E

CONFORM 
FASE 3A

Voor een snelle herkenning door de 
gebruiker van de bedieningsorganen 
en de vermogensaansluitingen

Voor het trekken van 
het aggregaat over 
geaccidenteerd terrein

Aggregaten gemakkelijk naast elkaar te 
gebruiken (optimaal ruimtegebruik, koppeling)

Voor een snelle herkenning door de 
gebruiker van de bedieningsorganen 

ONDERSCHEID VIA KLEURCODE

TREKBALKEN   
VERBETERDE 

CHASSISHOEKEN

BEDIENING EEN AANSLUITINGEN AAN DE 
ACHTERKANT VAN DE MACHINE
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CONFORME 
STAGE 3A

Gescheiden toegang 
naargelang de acties 
op het aggregaat uit 
te voeren handelingen 
(bediening, 
aansluiting, enz.)

Het centrale hefpunt steekt niet uit 
buiten de machine.

Minder kracht 
nodig voor de 
aansluitsystemen.

Voor een sterker 
en duurzamer 
stroomaggregaat

Voor een veilig en 
gemakkelijk 
vervoer met de 
vorkheftruck

Beschermt het 
aggregaat tijdens het 
vervoer, het transport en 
de opslag

Gebruiker is afgescheiden van 
het mechanische deel voor een 
lager geluidsniveau tijdens de 
bediening

Ergonomische geïntegreerde treden, 
in de lijn van het hijsoog. 

Gemakkelijk en veilig 
bereikbaar hijsoog. 

Gemakkelijk onderhoud van het 
stroomaggregaat (toegang tot de 
verbruiks- en slijtageonderdleen)

AFZONDERLIJK 
TOEGANG 

NAAR ELKE FUNCTIE
GROTE TOEGANGSDEUREN

Voor gemakkelijk reinigen en onderhoud van 
de radiator

TOEGANGSDEUR VAN DE RADIATOR

BEDIENING EEN 
AANSLUITINGEN 

GESCHEIDEN VAN HET 
MOTORDEEL

OVERBEMETEN 
DOORLOPEND CHASSIS

VORKGATENSTOOTRUBBERS

LAAG GEPLAATSTE 
STOPCONTACTEN 

EN KLEMMENBLOK

TREDEN IN DE KAP 
GEÏNTEGREERD

TREDEN IN HET CHASSIS
GEÏNTEGREERD

VLAK HIJSOOG 

Beperkte afmetingen
(breedte < 1200 mm)
(tot 220 kVA)

COMPACT
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RENTAL POWER
van 16 kVA tot 550 kVA
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R110C3 met opties R550C3R33C3 met opties

Technische karakteristieken

(1)  PRP: Continu beschikbaar hoofdvermogen onder variabele belasting gedurende een onbeperkt aantal uren 
per jaar in overeenstemming met ISO 8528-1,
(2) ESP: Beschikbaar stand-by vermogen voor noodgebruik onder variabele belasting in overeenstemming 
met ISO 8528-1, hierbij is geen overbelasting beschikbaar.

�  Standaard
X   Niet beschikbaar
*   Als optie
**  In versie met kleine tank

RENTAL COMPACT  9
7/

68
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CONFORME 
STAGE 3A
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CONFORME 
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CONFORME 
STAGE 3A

Referentie SDMO R16CC R22C3 R33C3 R44C3 R66C3 R90C3 R110C3 R135C3 R165C3 R220C3 R275C3 R330C3 R450C3 R550C3
Aggregaat

Conform Fase 3A niet van 
tœ passing � � � � � � � � � � � � �

Vermogen PRP(1) (kVA) 15 20 30 40 60 82 100 123 150 200 250 300 400 500
Vermogen PRP (kW) 12 16 24 32 48 66 80 98 120 160 200 240 320 400

Vermogen ESP(2) (kVA) 16 22 33 40 66 90 110 135 165 220 275 330 440 550
Vermogen ESP (kW) 13 18 26 32 53 72 88 108 132 176 220 264 352 440
Nominale stroom-

sterkte (A) 23 32 48 58 95 130 159 195 238 318 397 476 635 794

Geluidsniveau 
dB(A) op 1 meter 71 74 72 71 77 75 75 77 78 78 77 78 75 76

Geluidsniveau 
dB(A) op 7 meter 61 60 60 59 66 64 64 66 68 68 66 67 65 66

Geluidsniveau (Lwa) 87 90 90 88 95 93 93 95 96 96 97 97 95 96

Alternator 

Merk LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

Model LSA40S3 LSA40M5 LSA423VS3 LSA423S5 LSA423L9 LSA432L8 LSA442VS45 LSA442S7 LSA442M95 LSA462M5 LSA462L6 LSA462VL12 LSA472VS3 LSA472M7

Motor / 1500 tr/min

Merk MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI JOHN 
DEERE

JOHN 
DEERE

JOHN 
DEERE

JOHN 
DEERE

JOHN 
DEERE

JOHN 
DEERE

JOHN 
DEERE

JOHN 
DEERE VOLVO VOLVO

Model S4L2-61SD S4Q2-Z361SD S4S-Z361SD S4S-Z3DT61SD 4045HFS85 4045HFS86 4045HFS87 4045HFS88 6068HFS85 6068HFS86 6090HFS85 6090HFS86 TAD1355GE TAD1651GE
Primair vermogen (kW) 14,4 20,3 28,3 28,3 55,0 75,4 93,4 112,2 139 184 230,4 276,6 369 441

Aantal cilinders 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6
Spanning 

hulpvœ ding (V) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 24 24

Cilinderinhoud (L) 1,76 2,51 3,33 3,33 4,48 4,48 4,48 4,48 6,72 6,72 8,98 8,98 12,78 16,12
Verbruik bij 75% 
belasting (L/u) 3,4 4,8 602 8.1 12,7 15,2 20,7 20,7 24,5 37,6 43,2 50,7 66,7 79,8

Brandstof / 
Kœ ling

Diesel / 
Water

Diesel / 
Water

Diesel / 
Water

Diesel / 
Water

Diesel / 
Water

Diesel / 
Water

Diesel / 
Water

Diesel / 
Water

Diesel / 
Water

Diesel / 
Water

Diesel / 
Water

Diesel / 
Water

Diesel / 
Water

Diesel / 
Water

Uitstoot HCNOx @ESP 
(g/K Wh) - < 6 < 6 < 4,5 - 3,54 3,54 - 3,68 3,68 - - - -

Brandstof
Inhoud van de 

extra grote tank (L) 153 153 220 220 390 527 527 527 860 860 1083 1083 1481 1481

Inhoud van de 
kleine tank* (L) x x x x x 209 209 209 377 377 x x x x

Gebruiksduur 
met extra 

grote tank (in u)
bij 100% belasting 34.8 24.7 25.6 21.2 26.4 26.6 21.7 18.6 24.6 18.7 18.9 15.8 17.8 14.5
bij 75% belasting 45 31.9 35.5 27.2 30.7 34.7 /13.8** 25.5 /10.1** 22.9 /9.1** 35.1 /15.4** 22.9 /10** 25.1 21.4 22.2 18.6
bij 50% belasting 58.8 45 51.1 49.4 41.9 46.6 36.9 31.4 47.8 33 34.8 29.6 30.7 26.9

Afmetingen met 
extra grote tank M3126 M3127 M3128 M3129 M3226 M3227 M3228

Lengte (in mm) 1850 1850 2200 2200 2545 2860 2860 2860 3520 3520 4332 4332 5000 5000
Breedte (in mm) 901 901 1000 1000 1150 1191 1191 1191 1190 1190 1361 1361 1611 1611
Hoogte (in mm) 1355 1355 1528 1528 1824 2000 /1850** 2000 /1850** 2000 /1850** 2120 /1920** 2120 /1920** 2431 2431 2600 2600

Gebruiksklaar gewicht 
(in kg) 900 937 1277 1312 2040 2580 /2045** 2620 /2110** 2720 /2165** 3480 /2792** 3610 /2922** 5060 5180 6855 7476
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RENTAL POWER
van 16 kVA tot 550 kVA

Basisuitrusting van het Rental COMPACT gamma

Uitlezing motorparameters: 

Weergave van de gegevens van de motor, 
oliedruk, watertemperatuur op lcd-scherm.

Voorverwarming inlaatlucht: 

Vergemakkelijkt het koud starten zonder hulp 
van buitenaf.

Aftappomp: 

Handpomp voor het leegpompen van de olie 
voor het onderhoud van het aggregaat.

Waterdichte elektrische 
kabelbundel:

Bestand tegen water tijdens de werking of bij het 
reinigen van het motor-alternatorcompartiment 
met de hogedrukspuit.

Basiastopcontacten voor de 
R450C3 en de R550C3

Deze 2 aggregaten hebben standaard
de volgendee stopcontacten:
- 1 stopcontact 32A 400V 3F+N
- 1 stopcontact 16A eenfasig industriëel
- 1 stopcontact eenfasig SCHUCCO

Versterkte bescherming van 
de alternator (TS26SO04) voor 
extreme omstandigheden: 

Leroy somer AREP alternator met versterkte 
DOLPH isolatie. 

"Heavy duty" luchtfi lter 
met verwisselbaar patroon: 

Luchtfi lter met demonteerbare en verwisselbare 
patroon voor stoffi ge omgeving.

Beschermingsrooster 
voor de warme delen: 

Beschermt de gebruiker tegen brandwonden 
door contact met de uitlaatspruitstukken. 
Verplicht in de EU.

Instelbare aardlekbeveiliging en 
aardingspen: 

Bescherming van personen tegen direct 
contact door aardlekrelais met instelbare 
temperatuur en drempel. Basis voor de R90C3 
tot R550C3.

Voorfi lter met waterafscheider:  

Voorfi lter met waterafscheider in de 
dieselbrandtoftoevoer tussen de tank en de 
motor. 

Vierpolige vermogensschakelaar: 

Vermogensschakelaar geschikt voor de meeste 
nulleiderschakelingen. 

Mechanische urenteller: 

Telling van het aantal draaiuren van het 
aggregaat. Ideaal voor het onderhoud. Van 
buitenaf zichtbaar.

Dubbelwandig chassis met extra 
grote tank + lekbak: 

Robuust en compact chassis met trekbalk en 
met door rubber stootblokken beschermde 
vorkgaten.

Batterijschakelaar: 

Batterijschakelaar met draaihendel voor het 
gemakkelijk isoleren van de accu tijdens de 
opslag van het aggregaat.

www.sdmo.com www.sdmo.com
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RENTAL POWER
van 16 kVA tot 550 kVA

www.sdmo.com

Elektrische opties

Optie stopcontactenpakket

X    Niet beschikbaar
O    Optie

�  Standaard
(1)   Voorverwarming + acculader 

* 3 stopcontacten standaard

* Stopcontacten beschermd door vermogensschakelaar

RENTAL COMPACT  9
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STAGE 3A
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CONFORME 
STAGE 3A

Referentie R16CC R22C3 R33C3 R44C3 R66C3 R90C3 R110C3 R135C3 R165C3 R220C3 R275C3 R330C3 R450C3 R550C3
HI81 TELYS bedieningspaneel o o o o o o o o o o o o � �

HI182/HI91 EDF-pakket x x o o o o o o o o o o o o

HI80 Instelbare aardlekbeveiliging en 
aardingspen o o o o o � � � � � � � � �

HI92 Instelbare aardlekbeveiliging 
type B x x o o o o o o o o o o o o

HI87 Stopcontactenkast (FR/BEL, 
UK, EU) o o o o o o o o o o o o x x

HI88  Bi-frequentie  x o o o o o o o o o o o o o

HI94 

Vast controlepakket op afstand 
(draaien van het aggregaat, 

grote storing, alarm of storing 
laag brandstofpeil behalve tank 

boven bak) 

o o o o o o o o o o o o o o

HI93 
Instelbare lichtnetdetectie en 

aansturing normaal - noodbedrijf in 
de kast (U +- 15%) 

x x o o o o o o o o o o o o

HI90 Zonder aansluitblok o o o o o x x x x x x x x x

HI100 Elektronische regeling met tœ ren-
talaanpassing x o o o o � � � � � � � � �

HI105 Koppeling van 2 of 3 stroomag-
gregaten x x x x x o o o o o o o o o

HI104 Motorisatie van de vermogens-
schakelaars x x x x x o o o o o o o o o

HI101 Kleine tank x x x x x o o o o o x x x x
HI83 3-weg kraan + push pull o o o o o o o o o o o o o o
HI84 Automatisch pakket (1) o o o o o o o o o o o o o o
HI85 Persoonlijke kleur o o o o o o o o o o o o o o

HI86  Aanhangwagen met EU-
typegœ dkeuring o o o o o o o o x x x x x x

HI89 Reservewiel met steun o o o o o o o o x x x x x x
HI95 Smoorklep  o o o o o o o o o o o o o o
HI96 Vonkenvanger o o o o o o o o o o � � � �
HI97 Lekbak zonder aftap o o o o o o o o o o o o o o

HI98 Startmotor met afstandsbediening o o o o o o o o o o x x x x
HI99 Versterkte T-aardingspen o o o o o o o o o o o o o o
HI103 Brandstofsnelkoppeling klantzijde o o o o o o o o o o o o o o
HI106  Toruskasten x x x x x o o o o o o o o o

Mechanische opties

M3126 / R16CC - R22C3
Type Industrieel type Standaardstopcontact

Type van de aansluiting 400 V (3F+N+A) 230V (2F+A) 230V (2F+A)
Kaliber van de aansluiting 63A 32A 16A 32A 16A 10/16A NF 10/16A DIN (schuco)

UK - - 1 - 3 - - -
FR/BEL/EU - - 1 1 - 1 Adapter 1

M3127 / R33C3 - R44C3
Type Industrieel type Standaardstopcontact

Type van de aansluiting 400 V (3F+N+A) 230V (2F+A) 230V (2F+A)
Kaliber van de aansluiting 63A 32A 16A 32A 16A 10/16A NF 10/16A DIN (schuco)

UK - 1 - - 3 - - -
EU - 1 1 - - 1 Adapter 1

FR/BEL - 1* 1 - - 1 Adapter 1
M3128 / R66C3 - - - M3129 / R90C3 - R110C3 - R135C3

Type Industrieel type Standaardstopcontact
Type van de aansluiting 400 V (3F+N+A) 230V (2F+A) 230V (2F+A)

Kaliber van de aansluiting 125A 63A 32A 16A 32A 16A 10/16A NF 10/16A DIN (schuco)
UK 1 1 - - 4 - - -
EU 1 1 1 1 - 1 Adapter 1

FR/BEL 1* 1* 1 1 - 1 Adapter 1
M3226 / R165C3 - R220C 3 --- M3227 / R275C3 - R330C3

Type Industrieel type Standaardstopcontact
Type van de aansluiting 400 V (3F+N+A) 230V (2F+A) 230V (2F+A)

Kaliber van de aansluiting 125A 63A 32A 16A 32A 16A 10/16A NF 10/16A DIN (schuco)
UK 1 1 - - 4 - - -
EU 1 1 1 1 - 1 Adapter 1

FR/BEL 1* 1* 1 1 - 1 Adapter 1

Aanvullende
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RENTAL POWER
van 16 kVA tot 550 kVA

RENTAL COMPACT

www.sdmo.com www.sdmo.com

Bi-frequentie: 

Omschakelen van de frequentie 50 Hz/60 
Hz op de TELYS of met een schakelaar op de 
NEXYS om het aggregaat snel aan te passen 
aan de aan te sluiten belasting.

EDF-pakket: 

Omschakelaar van de nulleiderschakeling, 3 
controlelampjes voor de aanwezigheid van 
de spanning en vermogensschakelaar klasse 
2 die voldoet aan de eisen van de EDF voor 
de huurders. Met de omschakelaar kan snel 
en veilig de nulleiderschakeling van de EDF 
worden geselecteerd zonder mechanische 
tussenkomst.

Vonkenvanger:

Houdt vonken uit de uitlaat tegen, standaard 
van 275 tot 550 kVA. Verplicht in risicozones 
(bijv.: raffi naderij). 

Instelbare aardlekbeveiliging 
type B 

Regeling van de aardlekbeveiliging bij 
wisselende belasting om onverwacht 
uitschakelen van de stroom te voorkomen. 

Smoorklep: 

Veiligheidsorgaan voor het stoppen van 
het aggregaat in een milieu dat rijk is aan 
koolwaterstoffen (bijv.: raffi naderij). 

Aanhangwagen: 

Op maat gemaakt voor de Rental Power 
aggregaten. Deze aanhangwagens voldoen 
aan de normen die gelden voor gebruik 
op de weg. Zij hebben een Europese 
typegoedkeuring.

3-weg kraan + snelkoppelingen: 

Keuze tussen brandstof uit de ingebouwde 
tank of uit een extra tank voor een grotere 
gebruiksduur van de installatie.

Automatiseringspakket: 

Stand-by houden van een noodinstallatie 
door de voorverwarming van het water en 
het geladen houden van de accu om direct 
aan een belastingsverzoek te kunnen voldoen 
zonder risico van motorschade.

Startmotor met 
afstandsbediening: 

Hiermee kan het aggregaat tot op 100 m 
afstand gestart en gestopt worden.

Telys optie koppeling, 
van 90 tot 550 kVA

Voor het heel simpel toevoegen van het 
vermogen van 2 of 3 stroomaggregaten 

Details van de opties
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Gecontroleerd vermogen voor uw mobiliteit

RENTAL POWER 
van 650 kVA tot 700 kVA

RENTAL POWER

(1) PRP: Continu beschikbaar hoofdvermogen onder variabele belasting 
gedurende een onbeperkt aantal uren per jaar in overeenstemming met 
ISO 8528-1,
(2) ESP: Beschikbaar stand-by vermogen voor noodgebruik onder variabele 
belasting in overeenstemming met ISO 8528-1, hierbij is geen overbelasting 
beschikbaar.

www.sdmo.com

R700C2 VERSIE FULL RENTAL POWER

Technische karakteristieken

Standaard of optioneel, 
aan u de keus
De R650C2 en de R700C2 zijn leverbaar in twee versies.
SDMO biedt namelijk: 
• Basis Rental Power (BRP) wat overeenkomt met een 

huuraggregaat zonder opties.
• Full Rental Power (FRP) wat overeenkomt met een 

Basis Rental Power plus een veel gebruikt optiepakket 
voor de huurmarkt.

Dus: FRP = BRP+speciale opties
Bij elk van deze versies, kunnen nog aparte opties worden 
toegevoegd

Standaard en opties
Referentie R650C2 R700C2

Motor TAD1642GE TWD1643GE
Bedieningskast TELYS TELYS

Uitlezing motorparameters � �
Omkasting M230 M230

Aansluitklemmen type "verhuurder" � �
Vierpolige vermogensschakelaar � �

2-punts hijsogen met ingebouwde ladder � �
Brandsto�  lter met waterafscheider � �

Aftappomp � �
Elektronische regeling met tœ rentalpotentiometer � �

HI01 Dubbelwandig chassis en extra grote tank o o
HI03 Centraal hijsoog o o
HI04 Voorverwarming inlaatlucht  o o
HI07 Afstelling spanning o o
HI09 Instelbare aardlekbeveiliging en aardingspen o o
HI10 Batterijschakelaar o o

Referentie R650C2 R700C2
Andere opties

HI22 Nulleiderschakeling TT EDF 
Frankrijk o o

HI23 Beschermingsrooster voor warme delen o o
HI24 3-weg kraan o o
HI26 Lucht� lter "heavy duty" 

met verwisselbaar patroon o o
HI27 Automatisch pakket (3) o o
HI29 Persoonlijke kleur o o
HI33  Smoorklep en vonkenvanger o o
HI34 Versterkte isolatie (T26S002) o o
HI38 Bi-frequentie (alleen bij HI21 en HI25) o o
HI51 KERYS huur aanraak o o
HI52 Motorisatie vermogensschakelaar o o

X    Niet beschikbaar
o   Optie
�    Standaard
(3)  Voorverwarming 
      + acculader 
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Referentie SDMO R650C2 R700C2
Aggregaat

Vermogen PRP(1) (kVA) 591 636
Vermogen PRP(1) (kW) 473 510
Vermogen ESP(2) (kVA) 650 700
Vermogen ESP(2) (kW) 520 560

Nominale stroomsterkte (A) 938 1010
Geluidsniveau  (dBA) op 1 meter 80 85
Geluidsniveau  (dBA) op 7 meter 70 75

Geluidsniveau in Lwa 100 105

Alternator 
Merk LEROY SOMER LEROY SOMER

Model LSA472L9 LSA491S4
Motor / 1500 tr/min

Merk VOLVO VOLVO
Model TAD1642GE TWD1643GE

Primair vermogen (kW) 514 553
Aantal cilinders 6 6

Spanning hulpvœ ding 24 24
Cilinderinhoud 16,1 16,1

Verbruik bij 75% belasting 85,2 94,5
Brandstof / Kœ ling Diesel / Water Diesel / Water

Brandstof
Inhoud van de standaard tank in L 610 610

Inhoud van de extra grote tank in L 1950 1950

Gebruiksduur met standaard tank (in u)
bij 100% belasting 5,3 4,3
bij 75% belasting 7,2 6,5
bij 50% belasting 10,7 8,7

Gebruiksduur met extra grote tank (in u)
bij 100% belasting 15,1 13,7
bij 75% belasting 20,6 20,6
bij 50% belasting 30,7 27,8

Afmetingen met standaard chassis M230
Lengte (in mm) 5031 5031

Breedte (in mm) 1690 1690
Hoogte (in mm) 2922 2922

Gebruiksklaar gewicht (in kg) 5940 6220

Afmetingen met dubbelwandig chassis M230
Lengte (in mm) 5083 5083

Breedte (in mm) 1690 1690
Hoogte (in mm) 2955 2955

Gebruiksklaar gewicht (in kg) 7710 7980
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Door de optimale geluiddemping van de stroomaggregaten heeft SDMO de ideale oplossing voor 
elk speciale evenement. De voor EVENT gebruikte technologie is ook geschikt voor andere gevoelige 
milieus, zoals bijvoorbeeld in een woonwijk.

Isolatie van de mechanische geluiden 
- De combinatie van motor en alternator is op trillingsdempers geplaatst om het zogenaamde contactlawaai tegen te gaan.
-  Het polyurethaanschuim aan de binnenkant van de omkasting van het mechanische gedeelte
van het stroomaggregaat heeft een dikte van 60 mm.

Kleinere luchtingangen en -uitgangen
- Geluiddempers op de kleinere luchtingangen en -uitgangen.
- De luchtingangen en -uitgangen bevinden zich op het dak om het omgevingslawaai van het stroomaggregaat 
te verminderen.

Behoud van de geluiddemping tijdens het onderhoud 
-  De bedieningspanelen en de vermogensaansluitingen zijn gescheiden van het motor-alternatorblok 
door middel van een isolerende wand zodat het geluidsniveau hetzelfde blijft met geopende deuren.

Extra discreet voor specifieke toepassingen

Geluidsreductie: 
iedere dB(A) telt!

RENTAL POWER 
EVENT

13

Specifieke EVENT 
producten
- Veiligheid en 
hanteerbaarheid met 
het Power Lock en het 
aansluitblok.
- Lange gebruiksduur 
en veilig voor het milieu 
dankzij het dubbelwandige 
chassis met een grote tank 
en lekbak.
- Ladders aan de zijkant 
vergemakkelijken het 
gebruik en het verplaatsen.

Power Lock

Geluidsreductie: 

0
50

69,7 dB(A)
EVENT aggregaat

x1

x3

3 KEER 
STILLER

77 dB(A)
"klassiek" aggregaat

100 dB(a)

Geluidsniveau voor een aggregaat van 350 kVA

www.sdmo.com

Technische karakteristieken

(1) PRP: Continu beschikbaar hoofdvermogen onder variabele belasting gedurende een onbeperkt aantal uren per jaar in 
overeenstemming met ISO 8528-1,
(2) ESP: Beschikbaar stand-by vermogen voor noodgebruik onder variabele belasting in overeenstemming met ISO 8528-1, 
hierbij is geen overbelasting beschikbaar.

Referentie SDMO R275C3E R330C3E
Aggregaat

Vermogen PRP (1) kVA/kW 250/200 318/255
Vermogen ESP (2) kVA/kW 275/220 350/280

Stroomsterkte (A) 397 505
Geluidsniveau  (dBA) op 1 meter 69 71

Alternator 
Merk LEROY SOMER LEROY SOMER

Model LSA462L6 LSA462VL12
Motor / 1500 tr/min

Merk JOHN DEERE JOHN DEERE
Model 6090HFS85 6090HFS86

Primair vermogen (kW) 230,4 276,6
Aantal cilinders 6 6

Spanning hulpvœ ding 24 24
Cilinderinhoud 8,98 9,36

Verbruik bij 75% belasting 43,2 50,7
Brandstof / Kœ ling Diesel / Water Diesel / Water

Brandstof
Inhoud van de extra grote tank in L 1300 1300

Gebruiksduur met extra grote tank (in u)
bij 100% belasting 24.3 19.1
bij 75% belasting 30.5 25.7
bij 50% belasting 42.6 37

Afmetingen met dubbelwandig chassis M228
Lengte / Breedte / Hoogte (in mm) 5360X1700X2600 5360X1700X2600

Gebruiksklaar gewicht (in kg) 6170 6360

PLUSPUNTEN
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Van 715 tot 2500 kVA biedt SDMO een breed gamma van groot vermogen stroomaggregaten volgens het CONTENERGY 
concept. Deze compact uitgevoerde modellen zijn bijzonder geschikt voor mobiele toepassingen en huurtoepassingen 
door hun laag geluidsniveau en hun veelzijdige aanpassingsmogelijkheden.

Silent en Super Silent versie

RENTAL POWER 
van 715 kVA tot 2500 kVA

CONTENERGY

Langdurige energie op vol vermogen

CPU 40ISO 20

www.sdmo.com

X       Niet beschikbaar O  Optie �   Standaard

Technische karakteristieken

(1) PRP: Continu beschikbaar hoofdvermogen onder variabele belasting gedurende een onbeperkt aantal uren per jaar in overeenstemming met ISO 8528-1,
(2) ESP: Beschikbaar stand-by vermogen voor noodgebruik onder variabele belasting in overeenstemming met ISO 8528-1, hierbij is geen overbelasting beschikbaar.
(3) COP: Dit geldt voor stroomaggregaten die werken als vœ dingsbron voor stroomverdeelnetten met niet-variabele belastingsfactoren en/of een constante belasting

CIR20 SSI DRY

Modellen R715C R880C R1000C R1100C R1250C R1400 R1540 R1650 R1850C R2000C R2200C R2500C
Merken MTU MTU MTU MTU MTU MITSUBISHI MITSUBISHI MTU MTU MTU MTU MTU
Motoren 12V2000G25 12V2000G65 16V2000G25 16V2000G65 18V2000G65 S12R-PTA S12R-PTA2 12V4000G23F 12V4000G23E 12V4000G63E 16V4000G23E 16V4000G63E

Vermogen PRP (kVA) 650 800 909 1000 1136 1275 1400 1500 1682 1800 2000 2250
Vermogen PRP (kW) 520 640 727 800 909 1020 1120 1200 1345 1455 1600 1818
Vermogens ESP (kVA) 715 880 1000 1100 1250 1403 1540 1650 1850 2000 2200 2500
Vermogens ESP (kW) 572 704 800 880 1000 1122 1232 1320 1475 1600 1760 2000

Vermogens PRP/COP (kVA) - - - - - - - 1500 - - - -
Vermogens PRP/COP (kW) - - - - - - - 1200 - - - -

Silent

Geluidsniveau SI (dB(A) op 1 m) 85 85 86 86 86 86 86 - - - - -
Gebruiksduur op 3/4 belasting (u) 14,4 12,2 10,7 9,9 8,6 7,2 7,2 - - - - -

Tank (L) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 - - - - -
Gebruiksklaar gewicht (kg) 10727 10930 12046 10631 13869 15666 15946 - - - - -

Super 
Silent

Geluidsniveau SSI (dB(A) op 1 m) 79 79 79 79 79 85 83 84 79 79 79 79
Gebruiksduur op 3/4 belasting (u) 19,3 16,3 14,3 13,1 11,5 9,6 9,6 5.7 7,5 6,7 5,9 5,4

Tank (L) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1370 2000 2000 2000 2000
Gebruiksklaar gewicht (kg) 13002 13202 14913 14938 15669 17934 18294 20280 28420 28720 30490 31470

R715C R880C R1000C R1100C R1250C R1400 R1540 R1650 C R1850C R2000C R2200C R2500C
Containers

Silent ISO20 SI � � � � � � � X X X X X

Super 
Silent

CIR20 SSI DRY o o o o o X X X X X X X
CIR20 SSI HC X X X X X o o X X X X X

CPU20 X X X X X X X � X X X X
CPU40 X X X X X X X X � � � �

CIR20 SSI DRYCIR20 SSI DRY
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RENTAL POWER
van 715 kVA tot 2500 kVA
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�   Standaard
o   Optie

X  Niet beschikbaar
O* Optie (raadpleeg ons)

HC  High Cube
(1)    behalve R1250C

CONTENERGY

(1) PRP: Continu beschikbaar hoofdvermogen onder variabele belasting gedurende een onbeperkt aantal uren per jaar in overeenstemming met ISO 8528-1,
(2) ESP: Beschikbaar stand-by vermogen voor noodgebruik onder variabele belasting in overeenstemming met ISO 8528-1, hierbij is geen overbelasting beschikbaar.
(3) COP: Dit geldt voor stroomaggregaten die werken als vœ dingsbron voor stroomverdeelnetten met niet-variabele belastingsfactoren en/of een constante belasting

De R1650C combineert een noodvermogen van 1650 kVA en 1200 kW COP met de compactheid van een 20-voet dry container (CPU 20). Dankzij de grote 
toegangsdeuren en de van buiten toegankelijke fi lters, zijn het gebruik en het onderhoud kinderspel.

R1650C,   compact en efficiënt tegelijk

Silent Super Silent
Modellen ISO20 SI CIR20 SSI DRY CIR20 SSI HC CPU 20 CPU40 

Lengte (mm) 6058 6058 6058 6058 12192
Breedte (mm) 2438 2438 2438 2438 2438
Hoogte (mm) 2896 2590 2896 2590 2896

Conform CSC � x x � �
Alternator AREP � � � � �

Aantal deuren 2 2 2 4 3
Dubbele tœ gangsdeuren naar de onderhoudspunten x x x � �

Lekbak � � � � �*
Gegalvaniseerd luchtuitlaatrooster regenscherm � x x X x

Aansluitklemmen verhuurder � � � � �
Filter met waterafscheider � � � � �

Afstelling spanning � � � � �
Controle van de besturing van buitenaf x � � � o

Olieaftappomp � � � � �
Batterijschakelaar � � � � �

Automatisch olie bijvullen x x x � �
3-weg kraan � � � � �

Veiligheidsverlichting / Noodstop � � � � �
Voor� lter met waterafscheider merk RACCOR x x x � �

Omschakelbare tandemvoor� lters met waterafscheider merk RACCOR x x x � x
Autonome voorverwarming o o o o o

Lucht� lter "heavy duty" met verwisselbaar patroon o o (1) o X o
Verwisselbaar ingangslucht� lter X X X � X

Automatisch pakket (voorverwarming + acculader) o o o o o
Versterkte isolatie van de alternator o o o � o

Bi-frequentie o* o* o* � o*
Automatische vulset 1 pomp 1 m3/u o o o � o

Automatisch regeling van de aardlekbeveiliging in gekoppelde modus o o o o o
Aardlekbeveiliging type B o o o o o

Versterkte verbindingskabel CAN-bus (20 m) o o o o o
Klantkleuren o o o o X

MICS KERYS bedieningspaneel huur � � � � �

Standaard en opties

BRANDSTOFVOORFILTER
(voor en achter de dagtank)

VOORVERWARMING 
WATER, ZELFSTANDIG

(optie)

VERMOGENS-
SCHAKELAAR

(4-polig)

AANSLUITSTRIP 
RENTAL

CONTROLEPANEEL
KERYS RENTAL 

met 3 confi guratieS

BREDE 
TOEGANGSDEUR

aan weerskanten voor 
technisch ondehoud

AANSLTUITKLEMMEN KLANT

2,60m HOOG

LUCHTFILTER     
HEAVY DUTY
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Een gamma specifieke SDMO bedieningspanelen
KARAKTERISTIEKEN NEXYS TELYS KERYS Huur

WEERGAVE
Frequentie � � �

Enkele spanningen � � �
Samengestelde spanningen � � �

Stroomsterktes � � �
Actief/reactief/schijnbaar vermogen X � �

Vermogensfactor X � �
Accuspanning o � o

Stroomsterkte accu X o X
Startvertragingen � � �

Brandstofpeil � � X
Oliedruk � � �

Watertemperatuur � � �
Olietemperatuur X o o
Urentotaalteller � � �

Urendeelteller X � �
Totaalteller actieve/reactieve energie X � �

Tœ renteller aggregaat o � �
STORINGSINFORMATIE (storing of alarm)

Min./max. alternatorspanning X � �
Min./max. alternatorfrequentie X � �

Min./max. accuspanning X � �
Overbelasting en/of kortsluiting � � �
Retour actief/reactief vermogen X � �

Oliedruk � � �
Watertemperatuur � � �

Overtœ ren � � �
Ondertœ ren � � �

Laag brandstofpeil � � �
Storing noodstop � � �

Storing niet gestart � � �
Storing laadalternator � � �

Alarm of storing inschakelen aardlekrelais � � �
Algemeen alarm � � �

Algemene storing � � �
Akœ stisch alarm o � �

BESTURING
Onder spanning zetten � � �

Handmatig starten van het aggregaat � � �
Automatisch starten van het aggregaat � � �

Stoppen van het aggregaat � � �
Noodstop � � �

Keuzeschakelaar con� guratie van de werking X � �
Startmotor met afstandsbediening o o X

Navigatie in menu kleurenaanraakscherm X X �
Navigatie in menu met kartelwieltje X � X

Navigatie in menu met knop � X X
Tœ rentalaanpassing o o �
Afstelling spanning o o �

Bi-frequentie o o o
Programmering startvertraging X � �

Meertalig met pictogrammen � � X
Meertalige teksten X � �

CONNECTIVITEIT
Ethernet-poort (website) X � �

RS485 (protocol JBUS) X � �
CAN-bus motor (J1939) X � �

USB-poort (downloaden con� guratie en software) X � X
KOPPELING

Draaiend X o �
Gestopt X X �

Verdeling actief en reactief vermogen statisch X o �
Verdeling actief en reactief vermogen parallel X o �

Verdeling actief/reactief vermogen via CAN-bus X o �
Wattmetrisch beheer van de centrale X o �

Vluchtige netkoppeling heen/terug X o �
Koppeling centrale op net (vluchtig, permanent, enz.) X X �

ALGEMEEN
Via de USB-poort downloaden van een eigen con� guratie X � X

X    Niet beschikbaar o   Optie �   Standaard

RENTAL POWER 
BEDIENINGSPANELEN
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RENTAL POWER

BEDIENINGSPANELEN

NEXYS, de essentie van 
eenvoud

KERYS Huur, koppelbaar 
en aanpasbaar

TELYS, ergonomisch 
en gebruiksvriendelijk

SDMO levert een gamma specifi eke elektrische bedieningspanelen voor alle soorten van gebruik, van zeer eenvoudig tot het 
meest complexe.

De NEXYS is een veelzijdig bedieningspaneel voor een handmatige 
of automatische werking. Via het intuïtieve lcd-scherm ziet u alle 
basisinformatie die u nodig hebt voor het eenvoudig en betrouwbaar 
regelen van uw stroomaggregaat.

Het KERYS Huur bedieningspaneel is ontwikkeld als antwoord op 
de specifi eke wensen van professionals wat betreft de besturing en 
de bewaking van mobiele stroomaggregaten. Het biedt daardoor 
een groot aantal mogelijkheden. Dit bedieningspaneel is standaard 
gemonteerd op alle stroomaggregaten met een koppelfunctie 
en als optie op ons overige gamma. Via dit bijzonder complete 
bedieningspaneel kunnen de parameters van het aggregaat zeer 
nauwkeurig worden ingesteld. Met de multifunctionele schakelaar 
kan gemakkelijk het type van de koppeling worden aangepast aan 
de wens van de gebruiker (sologebruik, koppeling met andere 
aggregaten en koppeling van een aggregaat met het net).

Het bijzonder veelzijdige TELYS bedieningspaneel is compleet, maar 
blijft toch bijzonder toegankelijk dankzij de sterk geoptimaliseerde 
ergonomie en gebruiksvriendelijkheid.  Met het grote weergavescherm, 
de knoppen en het kartelwieltje voor de navigatie, is hier gekozen 
voor eenvoud met tegelijk een veelheid aan instelmogelijkheden 
voor de besturingsparameters van het aggregaat. Dit alles is daardoor 
zowel te gebruiken door beginnelingen als door specialisten op het 
gebied van mobiel vermogen.
Dit bedieningspaneel bevat bovendien zeer eenvoudig te gebruiken 
hulpmiddelen voor het onderhoud en voor de besturing van 
het aggregaat. Het past zich aan alle toepassingen aan, van een 
eenvoudige besturing tot en met de synchronisatie van meerdere 
aggregaten, door middel van het instellen van alle controleparameters 
van het aggregaat, zelfstandig of via het laden van een voor ieder 
gebruik specifi eke confi guratie. Deze controle van de bediening is 
ook met name ontwikkeld voor gebruik in extreme situaties.

Optie koppeling, garantie voor fl exibiliteit 
Speciaal voor huuraggragaten hebben wij een koppelingsoptie voor 
de Telys ontwikkeld. 
Huuraggregaten kunnen hierdoor worden aangepast voor 
verschillende gebruiksmogelijkheden door het, heel simpel, kunnen 
toevoegen van het vermogen van 2 of 3 stroomaggregaten.
Deze toepassing met koppeling is leverbaar op alle aggregaten van 
het gamma Rental Compact van 90 tot 550 kVA.

Bedieningspaneel NEXYS

Bedieningspaneel TELYS

Bedieningspaneel KERYS

Bedieningspaneel TELYS optie koppeling

De 3 mogelijke koppelingen zijn:
      Aggregaat in sologebruik (A612) 
      Gekoppeld aggregaat met centrale (A632/A633) 
      Gekoppeld aggregaat met net (A651) (1) 

(1) In deze stand, kan op het scherm de koppeling geselecteerd worden:
Aggregaat met permanente netkoppeling zonder INS - netkoppeling + teruglevering (A641) 
Aggregaat met permanente netkoppeling zonder INS - netkoppeling + vermogenshiel 0 kW op het net (A642)
Aggregaat met permanente netkoppeling en INS (A661)

www.sdmo.com
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RENTAL POWER 
SERVICES

SDMO is overal in Europa aanwezig om u te begeleiden bij het gebruik en het onderhoud van uw Rental Power aggregaten.

Onze teams, die constant in nauw staan met SDMO Brest, kunnen aan al u wensen voldoen.

Onze technische partners worden continu bijgeschoold om op de hoogte te blijven van productwijzigingen en nieuwe technieken. SDMO 
helpt deze steunpunten binnen de kortste keren met antwoorden en aangepaste diensten

Service bij u in de buurt

www.sdmo.com

RENTAL
POWER

2 jaar* 
of 4000 uur 
garantie
Voor uw zekerheid en 
gemœ dsrust, geeft SDMO 
2 jaar garantie op al zijn 
stroomaggregaten van 
het Rental Power gamma 
tussen 15 en 700 kVA (alleen 
binnen de EU).



De website is speciaal ingericht om d belangrijkste 
informationbron te zijn voor alle huurders en 
gebruikers van het Rental Power gammma van 
SDMO: voor nieuwe of bekende gebruikers. Het 
gebruik is daarom zo eenvoudig mogelijk.
Een ware verhuurbijbel, niet alleen met de 
technische gegevensbladen van elk aggregaat, 
maar ook video's met hulp bij de installatie, schema's, 
checklists, eenvoudige gebruiksaanwijzingen en 
informatie over SDMO Industries.

De mobiele versie
De mobiele website, een gecomprimeerde versie 
van de oorspronkelijke website, is een effi ciënte 
interactieve tool en speciaal bestemd voor de 
mensen in het "veld". Door met een smartphone 
de QR-code te scannen die op de deur staat van 
de RENTALPOWER* agregaten, krijgt de gebruiker 
direct toegang tot het technische gegevensblad 
van het betreffende stroomaggregaat (zie 
hierboven), maar ook tot de rubriek veiligheid en 
demonstraties.

* QR-codes staan alleen op RENTAL COMPACT aggregaten. 

Een speciale website

www.sdmo.com

De technische assistentie: 
DE "BETROUWBAARHEIDS" GARANTIE VAN ONZE PRODUCTEN
Om altijd voldoende energie te hebben! Hier en elders... de after sales service 
beantwoordt snel elke technische vraag of helpt bij moeilijkheden met een 
aggregaat bij of na de installatie ervan. De servicesteunpunten hebben constant 
contact met de technici van SDMO om snel de juiste oplossing te kunnen bieden.

Reserve-onderdelen:
HET GEMAK VAN DE LOKALE DEALER
Met het centrum van het onderdelenbeheer in Brest, berust de reactiviteit van 
SDMO op zijn netwerk van servicesteunpunten. Een snelle levering en onderdelen 
voor de gunstigste prijs, dat is het wat de gebruikers van SDMO stroomaggregaten 
waarderen. Door de nauwe samenwerking tussen SDMO en zijn leveranciers 
zijn wij ook zeer concurrerend als het gaat om onderdelen voor de motor en de 
alternator. 

IDENTIFICATIE VAN DE RESERVE-ONDERDELEN 
Via internet biedt SDMO zijn klanten een uitgebreid identifi catieprogramma 
voor het bepalen van het juiste onderdeel dat bestemd is voor het Rental Power 
gamma.

Training: 
DE GARANTIE VOOR HET BESTE ANTWOORD
In het SDMO trainingscentrum krijgen de technici van onze servicesteunpunten 
instructies over het gebruik en het onderhoud van onze stroomaggregaten 
om zo deze kennis door te kunnen geven aan hun afnemers. Bij deze 
cursussen, die worden gegeven door onze professionele instructeurs, wordt 
gebruik gemaakt van simulaties waarbij allerlei confi guraties mogelijk zijn, 
met toepassing van zowel innovatieve als meer klassieke technologieën. 
De cursusprogramma's zijn samengesteld volgens thema en per niveau, aangepast 
aan het kennisniveau van de cursist.
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SDMO Industries - 12 bis rue de la villeneuve
CS 92 848 - 29 228 Brest Cedex 2 - France

Tel. +33 (0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07
www.sdmo.com

Filialen

DUITSLAND
SDMO GMBH

TEL. +49(0)63 32 97 15 00
FAX +49(0) 63 32 97 15 11 

BELGIË
SDMO NV/SA 

TEL. +32 36 46 04 15
FAX +32 36 46 06 25

SPANJE
SDMO INDUSTRIES IBERICA 

TEL.+34 (9)35 86 34 00
FAX +34 (9) 35 80 31 36

GROOT-BRITTANNIË
SDMO ENERGY LTD 

TEL. +44(0) 1606 838 120
FAX +44(0) 1606 837 863

LATIJNS_AMERIKA
& CARAÏBEN 

SDMO GENERATING SETS 
TEL. +1 30 58 63 00 12
FAX +1 30 58 63 97 81

BRAZILIË
SDMO MAQUIGERAL

TEL. +55(11) 37 89 60 00

Franse agenten

WEST
SDMO BREST

TEL. 02 98 41 13 48
FAX 02 98 41 13 57

CENTRUM-WEST
SDMO CHOLET 

TEL. 02 41 75 96 70
FAX 02 41 75 96 71 

PARIJS/NOORD NORMANDIË 
SDMO GENNEVILLIERS 

TEL. 01 41 88 38 00
FAX 01 41 88 38 37

OOST 
SDMO METZ 

TEL. 03 87 37 88 50
FAX 03 87 37 88 59

ZUIDOOST
SDMO VALENCE

TEL. 04 75 81 31 00
FAX 04 75 81 31 10

SDMO AIX
TEL. 04 42 52 51 60 
FAX 04 42 52 51 61

 ZUIDWEST
SDMO TOULOUSE 
TEL. 05 61 24 75 75
FAX 05 61 24 75 79 

Kantoren 

ZUID-AFRIKA
SDMO JOHANNESBURG 
TEL. +27 (0) 8 32 33 55 61
FAX +33 (0) 1 72 27 61 51

ALGERIJE
SDMO ALGER

TEL. +213 (0) 21 68 12 12
FAX +213 (0) 21 68 14 14

DUBAI
SDMO MIDDLE EAST 
TEL. +971 4 458 70 20
FAX +971 4 458 69 85

EGYPTE
SDMO CAÏRO

TEL. + 202 24 19 58 66
FAX + 202 24 19 57 31

RUSLAND
SDMO MOSKOU 

TEL. +7 495 665 16 98
FAX +33 (0) 1 72 27 55 48

TOGO
SDMO WEST AFRICA 

TEL. + 228 92 43 79 33


