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1.

O PODJETJU

C&G d.o.o. Ljubljana je sodobno podjetje, ki deluje na področju energetike in ekologije.
Njegova projektna organiziranost, fleksibilnost in visok nivo znanja omogoča podjetju hitro in
uspešno prilagajanje tržnim zahtevam. Temeljno področje delovanja podjetja so storitve in
proizvodi za izgradnjo in obratovanje energetskih objektov. Podjetje je bilo ustanovljeno leta
1989; njegova primarna dejavnost je bila izvajanje projektov in reševanjem problematike na
področju nevarnih odpadkov ter vzdrževanje elektroenergetskih sistemov. Sledila je
nadgradnja v smeri inženiringa in veletrgovine. Vse dejavnosti imajo skupen razvoj, trženje in
poslovni sistem. Zaradi pospešenega vlaganja v razvoj proizvodov in storitev, je podjetje leta
2007 ustanovilo razvojni inštitut.
C&G d.o.o. Ljubljana sestoji iz treh osnovnih dejavnosti:
-

inženiring (INŽ),

-

proizvodi in storitve (P&S),

-

veletrgovina (VELE).

Zelo pomemben vzvod rasti podjetja je inženiring. Od enostavnih inženiring projektov, ki so
pogosto obsegala dobavo in montažo opreme je na podlagi pridobljenih znanj, izkušenj in
referenc podjetje ponudilo tržišču tudi dodatne storitve inženiringa, ki zajemajo projektiranje,
nadzor izgradnje, svetovanje in izgradnja objektov na ključ. Na področju energetske
infrastrukture ima podjetje reference iz izgradnje razdelilnih transformatorskih postaj,
daljnovodov in kablovodov. Na področju proizvodnje električne energije je podjetje prisotno
pri izgradnji in rekonstrukciji HE, vzdrževalnih delih na TE in na področju izgradnje
kogeneracijskih elektrarn. V zadnjih letih se podjetje, ki ima bogate izkušnje in znanja na
področju

energetske

infrastrukture,

vključuje

v

projekte

železniške

in

plinovodne

infrastrukture na področju elektroenergetike in vodenja sistemov.
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2.

INŽENIRING

Vodenje projektov v fazi izvedbe projekta in strokovno vodenje ter strokovni nadzor
po ZGO
Področja dejavnosti:

Energetika: daljnovodi do 400 kV, kablovodi do 400 kV, razdelilne transformatorske postaje
do 400 kV, zaščita, sistemi vodenja, generatorji, diesel električni agregati, brezprekinitveno
napajanje, kogeneracije.
Železnica: napajalni sistemi in vozna mreža za železnice, sistemi za učinkovito rabo
energije, nadzor porabe energentov na vlečnih vozilih.
Plinovodi: elektroinštalacije kompresorskih postaj, sistem vodenja kompresorskih postaj,
merilno regulacijski sistemi.
Industrija: razdelilne transformatorske postaje, industrijski daljnovodi in kablovodi, diesel
električni agregati, brezprekinitveno napajanje, kogeneracije.
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3.

PROIZVODI IN STORITVE

Vzdrževanje
Vzdrževanje izvaja poslovno tehnične storitve povezane s preventivnim vzdrževanjem
(pregled, diagnosticiranje, revizija, remont in obnova opreme) in korektivnim vzdrževanjem
opreme ter meritvami na energetski opremi.

Proizvodi in storitve
Dejavnost proizvodi in storitve obsega aktivnosti za proizvodnjo in trženje proizvodov ter
storitev lastnega razvoja. To so: proizvodnja, nadzor dobaviteljev, montaža in zagon
proizvodov na terenu ter servisna dejavnost.
Lasersko snemanje - Terestrični laser
GPR - Ground Penetrating Radar
PSA - Mobilno vzdrževanje
Cable Cure - sanacija elektroenergetskih kablov
DPN - Delo pod napetostjo

Ekologija
Ekologija izvaja poslovno-tehnične storitve za reševanje problematike nevarnih odpadkov
(PCB, industrijski odpadki), odpadnih svetil in zavržene elektronske ter elektro opreme.
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4.

-

-

VELETRGOVINA

Scotch trakovi,
specialna lepila,
brusni materiali,
NN kabelske spojke,
kabelski končniki,
reperaturne manšete,
tankostenske, srednjestenske in
debelostenske cevi z in brez lepila v
toplokrčni tehniki,
cevi iz epdm gume v hladnokrčni tehniki,
SN kabelske spojke in kabelski končniki v
hladnokrčni tehniki,
VN kabelski končniki in spojke,
kontaktne vzmeti, kabelske vezice.

-

daljnovodna obešalna in spojna oprema,
regulatorji napetosti,
daljinsko vodena stikala v SF6,
polnilne postaje za električna vozila.

- NN, SN, VN indikatorji napetosti in testerji,
- NN, SN, VN garniture za kratkostičenje in
ozemljevanje,
- izolacijske rokavice do 36kv,
- izolacijska obutev do 24kv,
- izolacijske preproge,
- izolacijske lestve,
- zaščitne čelade, zaščitne čelade z zaščito
proti obloku,
- osebna zaščitna oprema (arc flash),
- orodje za delo pod napetostjo.

- SN merilni transformatorji.

- Čep uvodnice za tesnjenje cevi in
kablov.
- SN ločilniki in odklopniki,
- SN celice,
- TP – betonske.
- Distribucijski transformatorji.

Ostalo:
- Repro material, oprema po naročilu.

-

NN stikalne celice,
kompenzacijske naprave,
SN kompaktne pločevinaste TP,
ozemljilni upori.
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5.

CABLE CURE

Sanacija srednjenapetostnih elektroenergetskih kablovodov
s tehnologijo CableCure

Tehnologija CableCURE predstavlja
alternativo menjavi SN kablov.

ekonomsko

upravičeno

Izvajamo dve vrsti sanacije in sicer:
-

preventivno regeneracijo (regeneracija problematičnih kablov in prav tako kablov brez
dosedanjih napak),
regeneracijo poškodovanih kablov (regeneracija kablov neposredno po poškodbi).

Kaj omogoča regeneracija CableCure?
Po regeneraciji CableCure se silikonska tekočina hitro razširja od
roba v izolacijo, kjer polimerizira z vodo v mikrovlaknih in jih polni s
tekočim dielektrikom.
Regeneracija odstrani dielektrično nehomogenost nastalo zaradi
vdora vlage med PE/XLPE izolacijo in vodnih dreves ter
homogenizira dielektričnost kabla. Tekoč dielektrik poveča zdržno
napetost kabla za 0,5 % na dan, vse do 350 % po dveh letih. Celo
25 let po regeneraciji je zdržna napetost kabla višja od
neregeneriranega kabla.

Najpomembnejše prednosti metode CableCure:
-

ekonomska upravičenost,
20 letna garancija,
dokazana zaščita kabla proti napakam v izolaciji, s potrjeno povečano
dielektrično trdnostjo do 350 %,
uspešnost metode 98,5 %.
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ČEP UVODNICE

6.

Tesnjenje cevi in kablov
Čistočo cevi in prostorov energetskih inštalacij ter razdelilnih
omaric dosegamo s tesnjenjem cevi in kablov. Na ta način
preprečujemo vdor vode, umazanije in blata. Posebej
preprečujemo tudi gnezdenje glodalcev na vhodih v cevi in
poškodbe optičnih ter drugih kablov.
Montaža na prazne cevi
Cevi se odreže pravokotno na obod, iz cevi se očisti umazanija
in se čep uvodnice (ČU) potisne v cev. ČU se uporablja za
rebraste in gladke cevi.
Montaža ČU na že uvlečene kable
Za enega ali več kablov v cevi montažo ČU opravljamo z enostavnim rezom po označenih
utorih vzdolž uvodnice.
Nadgradnja
S kombiniranjem večjega in manjšega čepa uvodnice lahko pokrijemo vse premere kablov
od 5 mm do 60 mm.
Tehnični podatki
Material: poliuretan
Barva: RAL 5017 modra
Natezna trdnost: 2-3 MPa, standard DIN 53504
Tesnjenje: 1m vodni steber / 24h - dobro
Abrazija: 200-400 mg DIN 53516
Samogasnost: DIN 4102-2-A2
Toplotna stabilnost: -80 °C - +110 °C
Površinska elastičnost: 40-55 ShA
Kemijska stabilnost: topila, detergenti, bencin lugi (10% NaOH) in kisline (10% H2SO4)
Atest I-LI-121026: HRN ISO 3302-1, ISO 48:2010
HRN ISO 2781:2008, ISO 32:2005
Čep uvodnice iz programa tesnjenja cevi in kablov pokrivajo področja PE-HD cevi premera
20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 110, 160 mm in rebraste cevi 50, 63, 110 ter 200 mm.

Iz palete izdelkov za kabelsko kanalizacijo ponujamo:
-

nosilec kablov ramenski – NKR,
nosilec kablov obešalniški – NKV,
kabelske police – NKP,
samolepljive oznake za cevi – trakovi,
oznake za kable - termo T2, T3,
oznake tras za beton in asfalt – OTP,
držala cevi DC 40 03 in DC 50 04.
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7.

DELO POD NAPETOSTJO (DPN)
-

DPN znižuje število načrtovanih in nenačrtovanih izklopov zaradi rednega ali
korektivnega vzdrževanja.
Storitev je komplementarna, saj je ozko povezana s področjem varnosti in zdravja pri
delu.
Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS, št. 29/1992)
omogoča izvajanje DPN.

Izdelani so priročniki za DPN, ki omogočajo uvajanje dela pod napetostjo (DPN) v slovensko
elektroenergetsko okolje:
-

splošni pogoji za izvajanje del pod napetostjo na nizki napetosti (SPID – NN),
pogoji za izvajanje del pod napetostjo na nizki napetosti (PID - NN),
tehnični opis opreme in orodja za delo pod napetostjo na nizki napetosti (TOOO –
NN),
pogoji za izvajanje del pod napetostjo – čiščenje na srednji napetosti (PID - SN-C),
tehnični opis opreme in orodja za delo pod napetostjo čiščenje na srednji napetosti
(TOOO - SN-C).

Za začetek izvajanja DPN morajo biti strokovnjaki elektrotehniške stroke posebej
usposobljeni za izbran sistem DPN, delovni postopek pa mora biti vnaprej določen in
preverjen (priročniki). Delavci morajo glede na izbrani način DPN uporabljati ustrezna orodja,
sredstva in opremo za osebno varstvo.
Uvedba DPN se izvaja v treh korakih:
-

prevzem sistemskih priročnikov in vzpostavitev sistemskih pogojev za DPN v podjetju,
vključevanje vzdrževalcev v program usposabljanja,
dobava orodja in osebne varovalne opreme.

Usposabljanje za delo pod napetostjo na NN in SN nivoju se izvaja v sledečih programih:
-

NN Inštalacije,
NN kabelski vodi,
SN čiščenje TP.
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8.

EMISIJSKI MONITORING

C&G d.o.o. Ljubljana nudi tri tipe industrijskega monitoringa.

PROCESNI MONITORING
Monitoring fizikalnih in kemičnih veličin procesa z uporabo tehnik vodenja in optimizacijo za
pravilno obratovanje. Njegov namen je potrjevanje obratovanja obrata znotraj primernih
(dogovorjenih) omejitev (zakonska določila in zahteve).
EMISIJSKI MONITORING
Monitoring emisije snovi iz industrijskih virov, to je izpustov
snovi iz obratov v okolje.
MONITORING VPLIVOV
Monitoring ravni onesnaževal v v okolici obrata in na
območju, na katerega obrat vpliva ter učinkov na ekosisteme.

Monitoring je vključen v zahteve celovitega preprečevanja in nadzorovanja onesnaževanja
(IPPC - Integrating Pollution Prevention and Control; Direktiva Sveta 96/61/ES o Celovitem
preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja - direktiva IPPC) zaradi:
-

UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI: monitoring je potreben za ugotavljanje in določanje
kakovosti obratov in s tem omogočanje upravnim organom preverjanje skladnosti
obratovanja s pogoji, podanimi v okolje varstvenem dovoljenju.
PERIODIČNEGA OKOLJSKEGA POROČANJA PRISTOJNIM ORGANOM:
monitoring je potreben za pridobivanje informacij za poročanje o okoljski kakovosti
industrije (IPPC, EPER F E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer
Register),…), Uredba evropskega parlamenta in sveta (ES) št. 166/2006 o
Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal.
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9.

ENERGETSKI MANAGEMENT - UPRAVLJANJE Z ENERGIJO

Aplikacija za energetski management je močno orodje za upravljanje z energijo, ki omogoča
uporabnikom, da zmanjšajo stroške energije. Primeren je za industrijske, komercialne ali
javne družbe ne glede na panogo ali velikosti. Prinaša najsodobnejše rešitve za pridobivanje
in spremljanje podatkov o energiji, analize podatkov ter ponuja možnost nenehnih izboljšav
pri energetski učinkovitosti.

Aplikacija je sestavljena iz paketov programske in strojne opreme, ki tvorita enovit sistem:
-

zajem in obdelava
podatkov,

-

analiza podatkov,

-

alarmiranje,

-

oblikovanje poročil
(integrirana poslovna
inteligenca),

-

napredne analize,

-

energetska učinkovitost,

-

nakup v obliki licence ali
najema (SaaS).
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10.

Ex OPREMA (ATEX) - RUDARSTVO IN INDUSTRIJA

Storitve vgradenj, rekonstrukcij in vzdrževanja ter dobava Ex opreme.
S ciljem čim bolj suverenega nastopa na trgu, je podjetje C&G d.o.o. Ljubljana v preteklosti
vstopilo na regulirano področje, ki ga obravnava evropska regulativa z ATEX direktivo. To
področje zajema dobavo, vgradnjo, vzdrževanje in servisiranje proti-eksplozijsko zaščitene
opreme. Republika Slovenija je omenjeno direktivo privzela in pravno uredila s Pravilnikom o
protieksplozijski zaščiti (Ur. l. RS 102/2000) in spremembami (Ur. l. RS 91/2002 in Ur. l. RS
16/2008). Zaradi zahtev in potreb tržišča se vedno bolj kaže možnost angažiranja na tako
imenovanem reguliranem področju, ki ga ureja evropska direktiva št. 94/9/EC.
Okolja v katerih obstaja potencialna nevarnost nastanka eksplozije (Ex okolja):
-

rafinerije,
rudniki,
tuneli,
bencinski servisi,
lakirnice,
skladišča vnetljivih plinov par ali vnetljivega prahu in
druga.

Izvajanje kakršnih koli aktivnosti v takšnih okoljih nalaga izvajalcem, da so za to posebej
usposobljeni, kar izkazujejo s certifikati o usposobljenosti za aktivnosti na tem področju,
(vgraditev, rekonstrukcija in vzdrževanje v eksplozijsko ogroženih prostorih).
Podjetje ima na tem področju več referenc, ki jih je pridobilo samo in v okviru vodenja poslov
s podizvajalci, usposobljenimi za takšno dejavnost.
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11.

GPR (GROUND PENETRATING RADAR)

GPR je tehnologija za lociranje podzemne infrastrukture (kablovodov, cevovodov in drugih
podzemnih objektov). Pridobljeni podatki omogočajo izdelavo podzemnega katastra, ki ga
lahko med drugim uporabimo pri gradnji novih objektov, rekonstrukcijah, vzdrževanju obnavljanjih podzemeljskih vodov, itd.
Merilni sistem georadarja je sestavljen iz oddajne in
sprejemne antene, kontrolne enote za shranjevanje in
prikazovanje podatkov, voznega sistema, na katerega
je nameščena. Osnova meritev je visokofrekvenčno
valovanje elektromagnetne energije (podobno
klasičnemu radarju), ki preko oddajnika seva v zemljo.
Sprejemnik naprave sprejme odbiti del valovanja, ki
ga prikaže na monitorju. Natančnost snemanja je
odvisna od oddajne frekvence in je pri 500 MHz
anteni, ki se v takem primeru uporablja za iskanje
podzemnih komunikacij, po vertikali okoli 3-5 cm na
globini 1 m, z večjo globino natančnost pada.
Podatki o opremi:
500 MHz Shielded Antenna RAMAC X3M,
monitor XV10,
voziček z merilnim kolesom,
programska oprema RadExplorer.
Točnost meritev
Antena (MHz)

Točnost
(cm)

Maksimalna
globina (m)

250
500

10
5

8
6

Meritve pridobljene z georadarjem in terestričnim laserjem
so združene v skupno datoteko, obdelano kot 3D model
posnetega področja v formatih dgn, dwg in shp.
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12.

LASERSKO SNEMANJE

Terestrično lasersko snemanje (TLS) je naprednejša
tehnologija za celovit tridimenzionalni (3D) zajem
prostorskih podatkov. TLS deluje na principu odboja
laserskega žarka, s pomočjo katerega določimo obliko,
velikost in položaj objektov v prostoru. Oddani laserski
signal potuje po celotnem obravnavanem objektu in se od
njega odbijajo nazaj k instrumentu. Razdalja med
sprejemnikom in obravnavano točko se izračuna na osnovi
meritve faznih razlik. Rezultat snemanja je oblak točk množica prostorskih 3D točk. Z oblakom točk zagotovimo
visoko stopnjo geometrične popolnosti in detajla terena oz.
objekta in zmanjšamo stroške ponovnih vračanj na teren in
dodatnih izmer.
Točnost merjenja TLS:
-

površinske geodetske točke naprav ≤2 cm,
dimenzije naprav ≤1 cm,
razdalje med napravami 1 cm.

Laser deluje na faznem principu, s hitrostjo 500.000
meritev na sekundo in resolucijo 0,1 mm. Meritve
pridobljene s terestričnim laserjem so združene v
skupno datoteko, obdelano kot 3D model posnetega
področja.
Format – rezultat
-

3D rezulti v MicroStation.
3D rezultati v AutoCAD.

Lasersko snemanje omogoča:
-

podporo projektnemu vodenju,
dokumentacijo izvedenih del,
načrtovanje in oblikovanje,
3D risanje in modeliranje,
prostorske meritve,
simulacije in animacije.
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13.

LED SVETILKE

Prednosti:
-

manjša poraba električne energije (do 75 %),
bistveno daljša življenjska doba (do 100.000 ur),
takojšen prižig in takojšnja polna svetilnost,
boljši svetlobni izkoristek,
dolga garancijska doba (5 let),
manjši upad svetlobnega toka zaradi staranja,
izboljšanje vidljivosti in razpoznavnosti barv (CRI>80),
modularna sestava svetilke izpolnjevanje novih uredb in zakonov o javni razsvetljavi
(Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja – Uradni list RS, št.
81/2007) – zunanja razsvetljava zamenjava do 31.12.2016 (0° kot svetilnosti),
večja odpornost na mehanske in vremenske obremenitve.

Možnosti financiranja:
-

izvedba na ključ,

-

odplačevanje po prihrankih,

-

nepovratna sredstva.

Ostalo:
-

različne moči LED luči (od 15 – 210 W),

-

višine do 32 m (drogovi),

-

različne optike, možnost nastavljanja naklona svetilke
(po 5° naklon),

-

simulacija razsvetljave,

-

odpornost na visoke temperature okolice (papirnice, jeklarne, livarne, …),

-

različni proizvajalci.
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14.

LORESCO

GRAFITNI PRAH – POWERFILL
Podatki:
- nizka specifična upornost 10 Ωm,
- čisti ogljik (99,35 % C).
Prednosti:
- izredna prevodnost,
- higroskopičnost,
- netopljivost v vodi in zemeljskih kislinah,
- obstojen na udare strele,
- nizka udarna upornost,
- obstojnost je minimalno 50 let,
- ni občutljiv na visoko temperaturo in na vlago,
- ekološko sprejemljiv kot ozemljitveno sredstvo,
- vse sestavine so nenevarne.
TIPSKA REŠITEV HORIZONTALNEGA OZEMLJILA
LORESCO® PowerFillTM/PowerSetTM
TIPSKA REŠITEV VERTIKLNEGA OZEMLJILA
LORESCO® PowerFillTM/PowerSetTM
Prednost uporabe grafitnega praha Loresco
-

znižuje kontaktno upornost zemlje za 40%,
hitra kalkulacija 2x boljša prevodnost.

ELEKTRIČNI OZEMLJITVENI PRODUKTI
-

POWERFILLTM
GROUNDING BACKFILL - OZEMLJITVENO POLNILO

-

POWERSETTM
PERMANENTLY SETTING GROUNDING BACKFILL – TRAJNO TRDO POLNILO
 PowerFill (PowerSet) trajno zvišuje prevodnost ozemljilnega sistema (ca 2x),
dosega stabilno impendanco sistema, znižuje udarno impendanco, ki rezultira
hitrejšem tranzientu odvajanja energije. Znižuje napetost dotika in koraka kar
je še posebej pomembno v zemlji z visoko upornostjo.
 PowerFill (PowerSet) je čisti grafit in je ekološko varna in stabilna snov.
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15.

MOBILNO VZDRŽEVANJE (PSA)

Vzdrževalna dela v praksi običajno informacijsko temeljijo na uporabi ERP, GIS in drugih
tehničnih sistemih z delno uporabo papirnate oblike dokumentov. Dokumentacija v papirnati
obliki je dokaj neučinkovita, kar se odraža v manj podrobnem in preglednem spremljanju
izvedenih del, planiranju vzdrževanja ter v znižani kvaliteti poslovnega odločanja.
PSA (ang. Power Service Assistant)
informacijske podpore vzdrževanju, ki
obstoječe sisteme. Za potrebe načrtovanja,
nadzora vzdrževanja so potrebni različni
(nalog za delo, evidenca o stanju naprav,
ukrepi,itd.).

je rešitev
dopolnjuje
vodenja in
dokumenti
predvideni

Programska oprema PSA omogoča združevanje,
povezovanje in dopolnjevanje potrebnih dokumentov v
elektronski obliki. PSA izkorišča nove tehnološke
možnosti in nudi vzdrževalcem prostorsko porazdeljenih
sistemov priročno in učinkovito orodje s podporo
procesov preventivnega vzdrževanja do izvajanja
posegov, vključno z zajemanjem podatkov o nastalih
stroških. S programsko opremo lahko zagotovimo
visoko stopnjo razpoložljivosti, mobilnosti in učinkovitosti
terenskih ekip, saj omogoča ustrezno operativnost tudi
brez osebnega poznavanja razmer na terenu. Zmožnost
PSA sistema je v povezljivosti z različnimi ERP-ji
(Maximo, SAP), prilagodljivosti in v integraciji tudi s
povsem internimi rešitvami podjetja.
PSA sistem dopolnjuje poslovni informacijski sistem:
-

-

združuje informacije iz različnih operativnih informacijskih virov,
posreduje informacije na teren, kjer se v delovnem procesu potrebujejo,
omogoča zajem novih informacij pri viru (na terenu), jih posreduje nazaj v poslovni
sistem in odpravlja nepotrebna dela (pretipkavanje), s tem povezane napake in
zakasnitve,
hrani in obdeluje po potrebi dodatne informacije o postopku vzdrževanja, npr.
omogoča snemanje dostopnih poti in posnetke posreduje v GIS sistem.
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16.

VZDRŽEVANJE ENERGETSKIH TRANSFORMATORJEV

Vzdrževanje regulacijskih stikal na energetskih transformatorjih
Dobavljamo izključno originalne rezervne dele, ki so potrebni za vzdrževanje regulacijskih
stikal različnih proizvajalcev (MR Nemčija, ABB Švedska, AEG Nemčija, KONČAR Hrvaška,
ELIN Avstrija, ALSTHOM Francija, SIEMENS Nemčija, TRAFOUNION Nemčija, TRO
Nemčija, GANZ Avstrija, itd.).
Skupaj s partnerji smo nosilci certifikatov o opravljenem šolanju zgoraj navedenih
proizvajalcih regulacijskih stikal. Naš partner MT-SERVIS ima celo naziv PREMIUM
SERVICE PROVIDER proizvajalca MR, kar pomeni, da MR garantira isto kvaliteto storitev
kot jo zagotavlja sam.
Opis storitve vzdrževanja regulacijskih stikal v energetskih transformatorjih:
-

izpuščanje transformatorskega olja iz bremenskega preklopnika,
demontaža in razstavljanje bremenskega preklopnika,
čiščenje usedlin iz cilindra bremenskega preklopnika,
kontrola kontaktnega sistema vzmetnega mehanizma in uporov,
zamenjava dotrajanih delov na osnovi priporočil proizvajalcev, vizualnih ugotovitev
serviserja in priporočil iz zapisnika o predhodnih vzdrževalnih aktivnostih z
originalnimi rezervnimi deli,
kontrola motornega pogona,
kontrola mehanskih povezav,
kontrola in čiščenje zaščitnega releja regulacijskega stikala,
testiranje delovanja regulacijskega stikala na celotnem področju regulacije,
kontrola zaščite (Buchholz, zaščitni rele),
izdelava zapisnika o opravljeni storitvi s priporočili za sledečo vzdrževalno storitev.

Vzdrževanje elementov transformatorja

Pogosto je potrebno pretesniti transformator oziroma zamenjati dotrajana tesnila. Potrebno je
zamenjati določene elemente, kot so skozniški izolatorji, ventilatorji, termometri, elemente
termo slike, razne senzorje, hladilna rebra, Buchholz rele, itd.
Včasih je potrebno presušiti in sfiltrirati transformatorsko olje ali mu celo podaljšati življensko
dobo z inhibiranjem.
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