TRANSFORMATORKASTEN
Transformatorkasten t.b.v.
medisch gebruikte ruimten
Energiezuinig en inschakelstroomarm
Volgens NEN 1010+C1/A1+C1

KENMERKEN
- Volledige ontzorging van ontwerp tot en met installatie
- Up-to-date met de nieuwste ontwikkelingen en installatienormen
- Door ruime praktijkervaring een pro-actieve en adviserende rol
vervullend aan adviseurs en installateurs
- Multidisciplinair en ervaren projectteam voor zowel
renovatie- als grote nieuwbouwprojecten

WORLD OF WIJDEVEN INDUCTIVE SOLUTIONS

Trafokast compacte
uitvoering

Ruimtegebrek?
Trafokast
met rolluiken!

UPS-Kast t.b.v.
OK lampen

Open rek
(= lagere kosten)

Wijdeven biedt
totale ontzorging
Veiligheid en continuïteit van elektrische installaties in medische ruimten zoals operatie- en behandelkamers zijn van
levensbelang.Deze installaties dienen aan de veiligheidseisen
conform NEN1010-7 te voldoen, waardoor patiënten en artsen
optimaal worden beschermd tegen mogelijke defecten (bijv.
te hoge lekstromen of netuitval). Door het toepassen van DEKRA- (voorheen KEMA) en TNO-gekeurde Wijdeven beschermingstransformatoren en de bijbehorende impedantiebewaking wordt voorkomen dat er bij het optreden van een defect in
de installatie of de aangesloten apparatuur een levensbedreigende situatie ontstaat.
Wijdeven is momenteel de marktleider in Nederland voor de
levering én installatie van medische trafokasten of – rekken
ten behoeve van o.a. operatiekamers, intensive care, dialyse
ruimten en thuisdialyse.
Kenmerkend zijn verder:
- Parate oplossingen en flexibiliteit bij eventuele
wijzigingen tijdens de plaatsingsfase
- Korte doorlooptijden (2 werkweken voor bijv.
een complete kast met 20 stuks 1600VA trafo’s)
- Volledige installatie op locatie,
geheel voorgeprogrammeerd indien gewenst
- Hoog kwaliteitsbewustzijn, o.a. door gebruik
te maken van A-merk componenten
- Competitief prijsniveau
- 24/7 service in geval van eventuele storingen/calamiteiten
- Direct beschikbare voorraad van kritische componenten
- Onderhoudscontract op maat
- Volledig bekabelde reservegroepen v.v. automaten
t.b.v. uitbreidingen onder spanning
- Medisch-maatschappelijke betrokkenheid door
samenwerking met de Nierstichting

ENKELE RECENTE REFERENTIES: ISALA KLINIEKEN •
UMC ST. RADBOUD • JEROEN BOSCH • ACADEMISCH
ZIEKENHUIS MAASTRICHT IKAZIA • MEDISCH SPECTRUM
TWENTE • HAGA ZIEKENHUIS • MARTINI • RODE KRUIS
ZIEKENHUIS • RIJNSTATE • VIECURI
Voor meer informatie: www.medischetrafokasten.nl
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