STÆRKSTRØMSINGENIØR

PROJEKTERING, BEREGNING, PROJEKTLEDELSE

Gør brug af 20 års stærkstrøms-erfaring inden for bl.a. kraftværker,
mellemspændingsstationer, AIS og GIS switchgear, nettilslutning,
LV-tavler, transformerer, automation og beskyttelse.
Stærkstrøm – en kompetence
hos Adding Engineering.
Hos Adding finder du en partner, der har en
bred faglig viden inden for det eltekniske område. Vores medarbejdere har tidligere arbejdet med og god erfaring med de forskellige
områder et elprojekt består af.
Vi står parat til at hjælpe inden for:
• Projektering
• Beregning
• Projektledelse
• Site Management
• Automation
• Dokumentation
• Udbud
• Specifikation
• Leverandøropfølgning
• Rådgiverdialog
Detailengineering eller et komplet
elprojekt
For projektering, kan vi identificere el-systemet og få det illustreret som et et-stregsdiagram samt definere og specificere tavle og
transformerstørrelser. Vi kan hjælpe med at
beregne på kabler, kortslutninger mm. i Neplan. Med god erfaring kan vi styre projektledelsen af dit elprojekt, med overblik over

tidslinien, økonomien, og aflevering. Samt
sikre at montage og idriftsætning af udstyret
sker korrekt. Når komponenterne skal styres
og beskyttes, kan vi sammenholde med kontrolsystemet og indstille forskellige relæer. Vi
kan sikre at det opfylder de gældende internationale standarder indenfor IEC eller IEEE.
Ud fra projekteringen, kan vi gennemføre en
udbudsproces på baggrund af udfærdigede
specifikationer og forhandle med leverandører, samt gennemføre FAT og SAT.
Kundens behov i fokus
Dertil kommer, at vi har erfaring med at indgå i
dialogen med rådgivere. Altid med indgangsvinklen, hvad er bedst for projektet, og ikke
mindst for vores kunder. Tidligere har vi arbejdet med områder som energi, blandt andet
solcelleparker, vindkraft og termiske kraftværker både kedelfyrede og med dieselmotorer.

FORDELE

– Vores stærkstrømskompetencer

Projektering jf gældende
standarder
Kan assistere på delopgaver
eller et komplet elprojekt
Erfaring inden for
• Energi
• Maskinteknik
• Grøn omstilling Sol og Vind
• P-2-X
Detail-engineering og projektledelse
Design, indkøb, idriftsættelse

Derfor kan Adding assistere på dit elprojekt
fra projektering af komplette løsninger til konsulentbistand.
Vi sætter kundens behov i fokus, og styrer
tidsplaner og økonomi iht. kundens ønsker.

Kontakt Adding Engineering
for yderligere information:
7023 4555/ adding@adding.dk
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