
BOROSRTE PS 2 Power Station

Mobil batteristrømforsyning på 2 kW.

Rosenbauer Technical Equipment

Kraftig. Stille. Ren.



Rosenbauer – RTE PS 2 Power Station

Den batteribaserte RTE PS 2 Power Station fra 
Rosenbauer har klare fordeler når det gjelder å 
levere energi på innsatsstedet: med brukervenn-
lighet gjør den arbeidet enklere og med nullut-
slipp reduserer den belastningen på nødetatene. 
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Fremfor alt krever teknisk innsats bruk av elektrisk drevet verktøy som lense-
pumpe, kombihammer eller redningsutstyr. Også annet elektrisk hjelpeutstyr, 
som en røykgassvifte, kan være nødvendig ved brannslokkingsinnsatser. Og det 
er nesten alltid behov for belysning. For å kunne betjene dette utstyret enda mer 
fleksibelt, har Rosenbauer utviklet RTE PS 2 Power Station - den kompakte, helt 
utslippsfrie strømforsyningsenheten.

Utslippsfri, letthåndterlig og mobil

Kjernen i RTE PS 2 Power Station er en høyytelses batteripakke som er svært 
godt egnet for drift av typiske forbrukere i et brannvesen. Med kapasitet på  
2 kWh og 2.000 W utgangseffekt forsyner den elektrisk utstyr med energi over 
lengere tid, er helt stillegående og produserer ingen avgasser. Power Station er 
også bærbar og kan, takket være sine store hjul og vognhåndtak, enkelt trans-
porteres over lengre avstander. Et robust hus gir nødvendig beskyttelse  
for å tåle selv de tøffeste forhold. 
Rosenbauer Power Station kan lades via en hvilken som helst vanlig elektrisk  
kontakt, utrykningskjøretøyets elektriske anlegg og til og med ved hjelp av 
solkraft via et solcellepanel, som er tilleggsutstyr. Kort sagt: RTE PS 2 Power 
Station er den moderne energileverandøren for branninnsats.

Energileverandør med batterikraft.

Ett navn, ett løfte: Rosenbauer

I over 150 år har Rosenbauer ledet an som en pioner og partner til nødetatene. 
Bare vi er spesialister på å tilby fornuftige løsninger for alle viktige øyeblikk 
innen brann- og katastrofebekjempelse. Fra forebyggende brannvern til kjø-
retøyer for alle typer innsats, fra digitale applikasjoner til personlig og teknisk 
utstyr. Rosenbauer dekker alt dette med systemleverandørens kompetanse og 
erfaring. 
 
For Rosenbauer betyr perfeksjon å forbli nysgjerrig av tradisjon. Vi setter stadig 
nye standarder innen brann- og katastrofebekjempelse med teknisk ledende 
innovasjoner. I en intensiv utveksling med våre kunder, finner vi nøyaktig riktig 
løsning og er på stedet når vi trengs. Verdensomspennende. Alt for å være godt 
forberedt i det avgjørende øyeblikket. 
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RTE PS 2 Power Station i detalj.

Energipakken.
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2x trådløs lading 15W
For rask induktiv lading 
av f.eks. smarttelefoner

Hurtiglading USB-C-port 60 W 
Tilkobling for hurtiglading av min-
dre trådløse enheter med opptil 
60 W ladeeffekt
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4x USB-A-kontakt 15 W 
For lading av powerbanker og 
andre mindre trådløse enheter 
med opptil 15 W ladeeffekt

Integrert LED- 
områdebelysning 
For god sikt til batteri- 
pakken, belysning av om-
rådet rundt og for bedre 
brukervennlighet

Innebygd stikkontakt 
120 W 
For alt 12 V DC-utstyr 
med støpsel for biluttak 
(lighter), maks. 10 A

Slagfast hus 
for å beskytte Power Station mot 
støt er det monterthøykvalitets 
gummistøtfangere på hjørner og 
kanter.

3 DC-uttak
1x 12 V/25 A 
og 2x 12 V/3 A

2 vanlige stikkontakter 2.000 W 
Stikkontakter med landsspesifikk støpseltype 
og spenningsuttak (maks. 230 V/8 A)
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Mer sikkerhet og korteste utrustningstid. 
Siden det ikke slippes ut avgasser fra strømforsyningen, kan RTE PS 2 Power Station 
brukes hvor som helst - også innendørs. Den gode mobiliteten sikrer også hurtig 
transport direkte til innsatsstedet. Utrulling av strømkabler over lange avstander er 
derfor ikke lenger nødvendig.
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Integrert solcelle-ladekontroll 
En innebygd styreenhet regule-
rer ladestrømmen fra solcelle-
panelene, som er tilleggsutstyr.

Komfortable bærehåndtak 
Stort dimensjonerte bærehånd-
tak som muliggjør et sikkert 
grep selv med hansker

Ladeporter 
For lading i kjøretøyet, ved 
hjelp av strømkabel eller 
solcellepanel

Litium- jernfosfat-batteri 
LiFePO⁴-battericeller med 
lang levetid lagrer elektrisk  
energi.

Integrert inverter 
En inverter gir enfaset 
vekselstrøm til alle 
AC-uttak.

Tekniske data RTE PS 2 Power Station

Batterikapasitet 2.000 Wh, 40 Ah

Effektuttak 2.000 W, levering på en stikkontakt mulig

Batteritype LiFePO⁴ brannsikker / 3.500 sykluser

Spenningsområde/Frekvens 240 V/50 Hz

Spenningsstabilitet < 5 %

Kortslutningsvern ja

Overtemperaturvern ja

Driftsstøy < 1.500 W 45 dB

Beskyttelsesklasse IP 33

Driftstemperatur Effektuttak mellom -10°C og +45°C
Lade mellom 0 °C og +45 °C

Ladetid - Nett: ca. 5 t
- Kjøretøy: ca. 20 t/12 V hhv.  
 ca. 10 t/24 V
- Solcellepanel: ca. 10 t/1 panel à 200 W hhv.  
 5 t/2 panel à 200 W

Mål (B x H x D) 515 x 440 x 330 mm

Vekt 31,5 kg

Trallefunksjon 
Takket være det 
uttrekkbare håndta-
ket og store antista-
tiske hjul med mykt 
gummibelegg kan 
Power Station enkelt 
trekkes over ujevnt 
underlag.
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Styringen av RTE PS 2 Power Station.

Unektelig smart.
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Feiltast 
Ved å berøre dette området 
kan man se mulige feil.

På-/Av-bryter
Hovedbryteren er fysisk, så den 
kan også betjenes med hansker. 
Derfor kan Power Station aktive-
res meget hurtig. Taster for innstillinger 

Forskjellige innstillinger kan 
gjøres via dette menypunktet.

Datatast 
Denne tasten tar deg til 
mer detaljert informa-
sjon om Power Station.
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Det smarte berøringsdisplayet på 
Rosenbauer Power Station gir til enhver 
tid informasjon om de viktigste drifts-
statusene som f.eks. batteriets ladenivå 
eller aktuell inn- og utstrømning av 
elektrisitet. I tillegg kan mange andre 
detaljer også anvises. Samtidig er dis-
playet også det sentrale betjeningsele-
mentet hvor alle funksjoner kan styres.

Innstillinger.

Data.

Feilanvisning.

DC-forbruk 
Her vises strømuttaket 
via DC-uttakene.

AC-forbruk 
Her anvises det aktuelle  
uttaket via veksels-
strømsuttaket.

Utkobling 
Med disse to tastene kan likestrøm- eller vek-
selsstrøm-uttakene kobles inn eller ut separat. 
Med DC ON kan områdebelysningenen slås på.

Ladestatusanvisning 
Visningen av batteristatus 
er sentral.

Anvisning ladeeffekt DC 
Her vises nivået på tilførselen 
fra kjøretøyets elektriske anlegg 
eller fra solcellepanelene.

Anvisning ladeeffekt AC 
Her vises nivået på tilførselen 
fra strømnettet.
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 Primærbruk

Uventet vedvarende.

Hva man kan drive med RTE PS 2 Power Station.

Røykgassvifte
1,32 t1.300 W

Rosenbauer – RTE PS 2 Power Station 

Lensepumpe
1,03 t1.900 W

Kombihammer
1,54 t1.050 W

Vannsuger
1 t2.000 W

LED-lyskaster
40 t50 W

Redningsutstyr
1,20 t1.500 W



Det er også mulig å betjene eller lade 
forskjellige små elektriske apparater 
eller smartenheter.

Med en kapasitet på 2 kWh og 2.000 W utgangskapasitet gir  
RTE PS 2 Power Station den nødvendige energien som kreves for 
mange innsatsscenarier. En rekke enfasede elektriske enheter  
som lensepumpe, røykgassvifte eller redningsutstyr kan dermed 
brukes i en time eller mer. 

 Sekundærbruk

Røykgassvifte

Projektor
8 t250 W

Elektrisk grill
1,20 t1.500 W

Kjøleskap
11,07 t180 W

Kaffemaskin
1,40 t1.200 W

Utendørs musikkanlegg
5 t400 W

RTE PS 2 Power Station – Rosenbauer
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Utrolig stille.  
Fullstendig rent.
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Utrolig stille.  
Fullstendig rent.

Ikke bare ren, men også selvforsynt.
For å bli helt uavhengig av strømnettet, kjøretøyer eller andre generatorer, 
tilbyr Rosenbauer solcellepaneler som tilleggsutstyr til sin Power Station. 
Hvert enkelt panel leverer maksimalt 200 W effekt. To paneler er tilstrek-
kelig til å fullade RTE PS 2 Power Station med sitt 2 kWh batteri løpet av 
5 timer på en solskinnsdag. Den maksimale solcelleladeeffekt er 700 W, 
noe som reduserer ladetiden til under enn 3 timer.



Bestillingsdata RTE PS 2 Power Station

319520 EU-utførelse – med 2x Schuko-stikkontakter (230 V/50 Hz)

319521 USA-utførelse – med 6x NEMA-stikkontakter (110 V/60 Hz)

Bestillingsdata RTE PS 2 Power Station tilbehør

319530 Solcellepanel – et solcelle-panel med PMAX = 200 W ladeeffekt

319535 Stikkontaktadapter CH type 23

312318 LED flomlyskaster 50 W

312315 LED flomlyskaster 180 W

314001 Trebensstativ

315560 Kabeltrommel 30 m

RTE PS 2 Power Station
Mobil batteristrømforsyning med 2 kW.
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www.rosenbauer.com

Tekst og bilder er uforpliktende. Bildene og beskrivelsene kan inneholde spesialutførelser som kun kan leveres med et pristillegg. Det tas forbehold om endringer knyttet til tekniske fremskritt.

Leveringsomfang: Nettlader, billader, solcelleladekabel, adapterkabel for bil- eller solcelleinngang, 
betjeningsveiledning, transportpose for tilbehør

319530

Follow us on


