
 

 

UPS-lösningar 

 

Racktech levererar UPS lösningar i alla storlekar. Från små UPS:er för ett 

enskilt rack till stora redundanta lösningar för datahallar. Vi har många års 

erfarenhet av försäljning, service och installation av UPS-system, likriktare, 

batterier och reservkraft. Vi vet vad säker strömförsörjning innebär och hur 

viktig service är för att förebygga problem. Läs mer om reservkraft. 

Produktprogrammet omfattar UPS-system, likströmssystem, batterier, 

dieselgeneratorer samt ett brett utbud av servicetjänster. Racktech levererar 

säker strömförsörjning till bl.a. datahallar, serverrum, operatörsrum. Men även 

till sjukhus, industri, nätbolag och mindre företag. Vi utför även service på 

samtliga UPS-fabrikat som finns på marknaden. 

https://reservkraftverk.se/


Vi är leverantör av marknadens ledande fabrikat av UPS system och UPS 

batterier! 

Servicetjänster 

Vi ser till att Ni får en ännu bättre investering. För att säkerställa driften hos ett 

UPS eller Likströmssystem är det viktigt att systemet testas och kontrolleras 

regelbundet. Även om produkterna är av mycket hög kvalitet och tillverkas i 

världens modernaste fabriker så behöver systemen omvårdnad när det väl är i 

drift. Detta för att optimera livslängden och minimera driftstörningar. Vi byter ut 

t ex fläktar och AC-, DC-kondensatorer för att minska risken för haveri och 

problem. Allt enligt tillverkarens rekommendationer. Oavsett fabrikat! 

Att få hjälp när det behövs är viktigt för våra kunder, att ställa upp när det 

behövs är självklart för oss. Vi har jourverksamhet vilket innebär att ni alltid 

kan nå oss för support eller reparation. Vi erbjuder serviceavtal anpassade 

efter kundens behov, reparationer med kort inställelsetid och snabb 

reservdelsförsörjning, förebyggande underhåll för säker drift samt utbildning av 

drift- och underhållspersonal. 

• Driftsättning 

• Förebyggande underhåll 

• Avhjälpande underhåll 

• Fjärrövervakning via sms/nätverk 

• Batteri och fläktbyte 

• Serviceavtal 

• Elkvalitetsmätningar 

• Mätningar och problemanalys 

• Batteriservice 
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