TALENCO TRANSFORMER DEPARTMENT
Talenco Transformer Department werd in 2020
opgericht door Talenco CEO Jens Hendrickx in
samenwerking met een team dat over doorgedreven
kennis en ervaring beschikt binnen de
transformatorwereld.
De hoofdfocus van onze afdeling is het aanbieden van
services, zoals herstellingen, onderhoud, engineering,
commissioning en verkoop van onderdelen. In al deze
activiteiten staat de hoogste kwaliteit en flexibiliteit
centraal..

Het continu en betrouwbaar functioneren van transformatoren is van essentieel
belang om uw bedrijfsactiviteiten en successen te garanderen.
Preventief onderhoud is daarom een absolute noodzaak en de enige manier om de levensduur van
uw transformator te maximaliseren.
Onze transformator experts, technici en project management teams met meer dan 25 jaar
ervaring in deze activiteiten garanderen de klant de maximale kwaliteit, dit zowel on- als offshore.
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ONZE DIENSTEN

COMMISSIONING &
ANALYSE

› Functionaliteit controle van accessoires en beveiligingen (Buchholz, DGPT, OTI, WTI, ventilatoren, …)
› Elektrische metingen (Verhoudingen, wikkelingsweerstand, dynamische OLTC scan, isolatieweerstand, capaciteit
& Tgδ, SFRA, CT metingen, …)

› Uitvoeren on-site hoogspanningstesten (PD meting, aangelegde spanningsproef, verliesmetingen, …)
› Oliestaalname en analyse (Doorslagspanning, vochtgehalte, PCB, furaanderivaten, DGA - opgeloste gassen, …)
› Foutanalyse & diagnose
› Uitvoering van volledige SAT/HAT
› 24/7 Support

ONDERHOUD &
HERSTELLING

› Preventief onderhoud aan alle type transformatoren en regelschakelaars (OLTC)
› Vervangen van alle type dichtingen, isolatoren, ventilatoren, pompen, koelers, …
› Herstellen van alle mogelijke gebreken (herstellen regelschakelaars, lekken, …)
› Oliebehandeling: drogen, ontgassen en filteren (streamliner tot 9000 l/h)
› Uitvoeren van volledige refurbishments/retrofit

MONITORING

› 24/7 Support

› Officiële distributeur van VAISALA Power Products in België (verkoop, installatie en service)
› Installaties en services van online PD analyse apparatuur

MONTAGE &
DEMONTAGE

› Installatie van alle typen transformatoren (ongeacht fabrikant)
› Olievulling en behandeling (streamliner tot 9000 l/h)
› Verplaatsen & uitwisselen van transformatoren
› Demontage en verschroten van transformatoren i.s.m. gecertificeerd verwerkingsbedrijf
› Verwijderen/verwerken van transformator gerelateerde gevaarlijke stoffen (gecontamineerde

ENGINEERING &
RELIABILITY

olie/asbest)

› Volledige refurbishments/retrofits
› Modificaties
› Inventarisatie van transformatorpark
› Opstellen van een onderhoudsprogramma
› Verkoop nieuwe transformatoren

