Test & Analyse af
MV & HV kabelinstallationer

Rohde
Consulting

ELFORSYNING
Officiel distributør af

VLF Ved kritiske installationer
TD

Tilstand/status af isoleringsevnen på nye og eksisterende kabelinstallationer

PD

Fejllokalisering på PEX og Olie-Papir kabelinstallationer, muffer og
endeafslutninger

VINDENERGI
VLF Test iht. specificeret norm

Den mest avancerede, kompakte
og letteste VLF tester på markedet

TD

Kvalitetsparameter på den samlede kabelinstallation / forebyggende vedligehold

PD

Fejllokalisering på kabelinstallationer

~ Optimal kurveform

Sinusformet VLF 24-200 kV

Kontakt Cabicon a/s for yderligere
information om produkterne fra b2.

∞ Ubegrænset test
Effektiv køling uden brug af olie
+

Cabicon a/s
Tlf.: +45 7623 4400
Mail: sales@cabicon.com
www.cabicon.com

Dobbelt sikkerhed
Aflader både elektronisk og mekanisk
Nem at have med
Vægt: fra 14 kg.

OFFSHORE - OLIE/GAS
VLF For maksimal sikkerhed

VLF

TD

PD

VLF kan bruges til test af MV
& HV kablers isoleringsevne.

Tan Delta måling er en
tilstandsbaseret parameter,
der kan verificere
installationsarbejdet
på MV og HV
kabelinstallationer.

PD analyse kan
lokalisere og bestemme
omfanget af Partielle
udladninger (PD).

Denne metode er destruktiv
med resultatet ”Godkendt”
eller ”Ikke Godkendt”.

PD er årsag til ca. 86% af
alle kabelfejl.

TD

Tilstand/status af isoleringsevnen på nye og eksisterende kabelinstallationer

PD

Fejllokalisering på kabelinstallationer

Generelle anbefalinger for udførelse af kabeltests
Bo Rohde Pedersen, Civilingeniør

Kabeltest & Analyse Kursus
Rohde Consulting udbyder kurser til teknisk personale indenfor energidistribution.
Kurset giver kompetence i at udføre tests og udvælge de rette metoder.
Målingerne er følsomme og kræver indsigt for at kunne udføres korrekt, hvilket kræver trænet
personale. På kurset er der både praktiske tests og dybdegående elektrisk forståelse.
Rohde Consulting udbyder også interne firmakurser med fokus på personalets opgaver.

”

Efter at have deltaget i kurset kabeltest og analyse har jeg fået
en dybere forståelse inden for området og de muligheder som
foreligger.
Bo Rohde Pedersen er en fremragende formidler, som tager sig
stor umage i, at alle forestår teori såvel som praksis. Et klart
anbefalingsværdigt kursus.
Kasper Mose - Vattenfall A/S
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