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ModuSec® OUTDOOR datahus. 
 
ModuSec® egner seg særdeles godt til å benytte også utendørs. Med sin lukkede cellestruktur i 
panelene, høy styrke, varmgalvanisert stål med PVC-laminert vedlikeholdsfrie overflate og cam-lock 
interlocking i alle sammenføyninger mellom panelene, tåler ModuSec® å bygges som frittstående 
utendørs datahus. ModuSec® OUTDOOR leveres komplett på ferdig såle eller understell, og det er 

inkludert nedløp, takrenner, vind og snølast 
beregnet etter de gjeldende bygningsmessige 
krav. Vi kan også levere løsninger for å bygge i 
flere nivåer og i flere farger og utvendige 
former.  Tilfredsstiller IP 66 som standard med 
muligheter for IP 67. 
Vi har levert løsninger i Norden til bl.a. DONG 
og Digiplex samt løsninger til internasjonale 
kunder som BodyShop, Mac Laren Mercedes 
samt flere andre kunder. Les mer om disse på 
http://www.remtech.com/exterior-
installations/  
 

 
I spesielle tilfeller leveres også løsninger hvor 
kunden har behov av for eksempel å utnytte små 
arealer maksimalt og Remtech har her kunnet 
tilby løsninger hvor vi har bygget i flere nivåer. I 
ett tilfelle ble det også bygget med en egen 
plattform på taket for å plassere kjølemaskiner 
med frikjøling. 
Slike løsninger prosjekteres alltid av spesialister 

på å konstruere, beregne og bygge 
stålkonstruksjoner og tilfredsstiller selvsagt alle 
krav og regler til utførende. 
 
ModuSec® leveres også som OUTDOOR løsninger med de samme kravene til fysisk beskyttelse som 
våre innendørs løsninger; SR 1 – 5 iht kravene i LPS 1175. Slike løsninger er en selvfølge for nasjonale 
myndigheter i Storbritannia hvor det faktisk stilles krav til slik utførelse. ModuSec® er eneste 
modulære løsning som kan leveres etter de svært strenge kravene i LPS 1175 SR 5, og er CPNI 
godkjente.  Les mer om våre sikkerhetsløsninger på: http://www.remtech.com/security/ 

 
Remtech Nordic AS markedsføres i Norden av sine 
forhandlere og samarbeidspartnere. Remtech 
Nordic AS har sitt hovedkontor i Oslo og med et 
eget selskap i København.  
Les mer om våre løsninger på vår hjemmeside: 
http://www.remtech.com/ 

ModuSec® OUTDOOR datahus leveres med forskjellige 
former og farger for å være tilpasset allerede eksisterende 
bebyggelse. 

ModuSec® OUTDOOR Multistore datahus med 
takkonstruksjon for plassering av kjølemaskiner. 

For politiet i Belfast var ModuSec® det perfekte valget da 
de skulle velge løsning for sitt datarom. 
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