Pool Distributie
Transfo Services
Door het onderhoud van uw distributietransformatoren toe te vertrouwen aan
TRANSFO SERVICES bent u zeker van een
erkende know-how en de inzet van
technische middelen en personeel van een
van de grootste experten op dit vlak.

Audit en controle
Expertise, meetstaat en technisch advies
Monstername voor laboratoriumanalyses
door packs of gepersonaliseerd op afroep
Conform maken aan de geldende veiligheidsnormen
Volledige normatieve tests

Installatie

Levering en installatie van nieuwe* of gerenoveerde
transformatoren (garantie: 1 jaar, uitbreidbaar tot 5 jaar)
Indienststelling
Vervanging/Vernieuwen
Verhuur

Uitwendig onderhoud
Renovatie/Onderhoud
Diagnosestelling van de apparaatdichtheid
Vervanging of aanpassingen van toebehoren
(DGPT2, LS-deksel, dichtingen, enz.)
Levering en installatie van een retentiebak
Nazicht van de vastheid van de verbindingen en
de conformiteit van de aansluitingen
Reiniging/Schilderwerken

Inwendig onderhoud
Onderhoud/Aftappen
Renovatie van het actieve gedeelte
Herwikkeling/Spanningswijziging
Bijvullen diëlektrische stof indien nodig
Nazicht van de vergrendeling van de spoelen
Verhoging van het vermogen
Gedeeltelijke ontladingen
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Verwerking/Behandeling van de
diëlektrische stof
Droging en ontgassing in gesloten kring
Regeneratie van de diëlektrische stof
Oliewissel

Afvalbehandeling (einde levensloop)
Vervanging/Vernietiging van de behuizing
Verwijdering

Partenariaat

AUDIT EN CONTROLE
Door een audit van uw transformator kan de algemene
toestand van uw installatie worden geëvalueerd, teneinde:
Monsters te nemen terwijl de installatie in of uit dienst is.
Deze monstername wordt uitgevoerd door onze ervaren technici
en laat toe de gezondheidstoestand van uw transformator te
kennen door een analyse van de diëlektrische stof

INSTALLATIE
Door onze jarenlange ervaring en onze kennis van alle types
transformatoren, staat TRANSFO SERVICES garant voor een
expertaanwezigheid ter plaatse teneinde:
U de beste oplossing voor te stellen die perfect beantwoordt
aan uw behoeften (huur, vervanging,vernieuwen…)
Uw installatie zo snel mogelijk aan te sluiten en in dienst te
stellen dankzij onze voorraad aan nieuwe of gerenoveerde
transformatoren van alle merken en voor elk vermogen

UITWENDIG ONDERHOUD
De veilige werking van de installatie garanderen terwijl de
omgeving en de integriteit van de transformator in stand
wordt gehouden door onze prestaties die:
Zorgen voor een ad hoc onderhoud om de levensduur
van uw transformator te verlengen
De elektrische constanten van uw transformator controleren
(transformatieverslagen, isolatiemetingen, ...)
De veiligheids- en milieunormen naleven
(plaatsing van DGPT2, retentiebak, ... )

INWENDIG ONDERHOUD
De personele en materiële middelen van TRANSFO SERVICES
staan ter uwer beschikking:
Voor het grondige curatieve onderhoud van uw transformator
Om uw transformator een tweede leven te geven dankzij de
renovatie van het actieve deel, de herwikkeling, de spanningswijziging, ...
Door de analyse van gedeeltelijke ontladingen

VERWERKING/BEHANDELING VAN DE DIELEKTRISCHE STOF
Een uitgebreid gamma mobiele verwerkingseenheden aangepast
aan uw installatie en uw toegangsvoorwaarden laat ons toe:
In te gaan op elk type vraag
bij doorgang in de behandelingseenheid wordt de diëlektrische stof
opgewarmd, gedeshydrateerd en ontgast om het nominale diëlektrische
vermogen van het product te herstellen. De behandeling wordt vervolgens
in gesloten kring verder gezet om de inwendige delen te drogen en te ontgassen
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