Uw elektrische installatie
altijd in topconditie
Hoogspanning Services

Hoe bepaalt u de vitaliteit van
uw elektrische componenten
met als doel onverwachte
(stroom)uitval te voorkomen?
Hoogspanning Services beschikt
over een diversiteit aan
innovatieve meet- en inspectiemiddelen en -methoden om per
component inzicht te geven in
de huidige staat van uw installatie(s). Door hiervan gebruik
te maken wordt onderhoud
planbaar en wordt de kans dat
uw business onverwacht met
uitval wordt geconfronteerd,
geminimaliseerd.

Een uitgebreide conditiebepaling vormt wat ons als experts in hoog- en
laagspanning betreft een goede basis voor samenwerking. Dankzij innovatieve
meetmethoden, zoals ultrasound technologie en diagnostische metingen,
zijn we in staat de conditie van de kritieke onderdelen van uw installatie te
bepalen. Hiermee gaan we verder dan een visuele inspectie. Zo krijgen we
een goed beeld van uw installatie(s) én zijn we als Hoogspanning Services in
staat potentiële problemen tijdig te signaleren en waar nodig op te lossen.
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