Realisatie, uitvoering en inbedrijfstelling: alles onder één dak
Hoogspanning Services

Grote veranderingen binnen uw
bedrijf leiden altijd tot aanpassingen aan uw elektrische
voorziening. Denk aan uitbreiding van uw fabriek of
pand, verzwaring of uitbreiding
van uw installatie(s) of het
terugleveren van stroom aan
het net. De belangrijkste vraag
op zo’n moment is: welke partij
kan u ondersteunen bij een
modificatie van de bestaande
installatie of de realisatie van
een nieuwe installatie?

Aanpassingen doen aan elektrische voorzieningen is voor Hoogspanning
Services dagelijkse business. Met meer dan 140 professionals helpen we
opdrachtgevers bij uitbreiding, verzwaring en/of modernisering van hun
elektrische voorzieningen. Daarbij werken wij volgens de meest actuele
wet- en regelgeving. Brede expertise en ervaring die we ook graag binnen
uw organisatie inzetten.

Het monteren, vervangen en
modificeren van onder meer
transformatoren (giethars of olie
gevuld), motoren en verdelers
of verdeelinrichtingen. Het is in
een notendop wat Hoogspanning
Services doet op het gebied van
realisatie en uitvoering. Maar hoe
pakken we dit aan en wat houdt
onze kennis en kunde precies in?

Voor welke vragen kunt u bij
Hoogspanning Services terecht?
• Het doen van aanpassingen aan
uw hoogspanningsinstallatie,
bijvoorbeeld als gevolg van nieuwbouw of uitbreiding;
• Het vervangen en verzwaren van
uw hoogspanningsinstallaties;
• Het moderniseren en modificeren
van uw hoogspanningsinstallaties.
Bijvoorbeeld om het terugleveren
aan netbeheerders mogelijk te
maken of om te kunnen switchen
van een ‘natte naar een droge
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