Uw kennispartner
in elektro- en
energietechniek

Al meer dan 25 jaar specialist in:
Trainingen      Inspecties      Advies

UERCUS

Quercus Technical Services

Wie zijn wij?

Quercus is al meer dan 25 jaar dé specialist in elektroen energietechniek. U kunt bij ons terecht voor hoogwaardige elektrotechnische trainingen, inspecties en
vakkundig advies op het gebied van:
•
•
•
•

Laagspanning: NEN 1010 en NEN 3140
Hoogspanning: NEN 3840 en NEN-EN-IEC 61936-1
Explosieveiligheid: ATEX, CompEx en IECEx 05
Project- en Asset Management en Commissioning

Wij hebben expertise en jarenlange ervaring in alle
industrieën: Afval- & drinkwater, Agro, Chemie, Energie,
Marine & Offshore, Olie & Gas, Utiliteit en Voeding.

Trainingen

U leert bij ons veilig werken met, aan of in de buurt van E/I- en
mechanische installaties. Ook brengen wij kennis bij over het
verantwoord beheren, inspecteren en ontwerpen van installaties.

Regulier

De reguliere trainingen verzorgen wij in moderne lokalen en uitgebreide
practica. Onze trainingen zijn zowel theoretisch als praktisch en geschikt
voor monteurs, engineers, managers en niet-technici.

Maatwerk of in-company

We geven onze trainingen ook in-company of maken deze voor u geheel
op maat. We beschikken daarnaast over een mobiel ATEX practicum.

Inspecties

Een inspectie van technische installaties en arbeidsmiddelen is nodig om te
bepalen of deze voldoen aan technische voorschriften en veiligheidsbepalingen.
Met een visuele inspectie of door meting en beproeving brengt Quercus
gebreken aan het licht die uw mensen en de omgeving in gevaar kunnen
brengen. Vervolgens kunt u tijdig maatregelen nemen om storingen van de
bedrijfsvoering of het productieproces te voorkomen.

Wat zijn uw voordelen?
•
•
•
•
•

Competent personeel
Een veilige werkomgeving
Betrouwbare en inzetbare installaties
Voldoen aan wettelijke en
verzekeringstechnische verplichtingen
Minder storingen en langere
levensduur van installaties

Advies

Schakel Quercus in als u advies of ondersteuning wenst bij het
ontwerp, de bouw, inbedrijfstelling, bediening, onderhoud en
ontmanteling van technische installaties. Wij kunnen voor u:
•
•
•
•

Tekeningen beoordelen
Aanwijsbeleid schrijven
Installatieverantwoordelijkheid overnemen
Een elektrotechnisch veiligheidsdocument
schrijven of beoordelen
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Vlissingen
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Tel: 010 760 99 60

Edisonweg 37-B
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IJmuiden

Kanaalstraat 7
1975 BA IJmuiden

Den Helder
IJmuiden

Meer informatie

www.qts.nl info@qts.nl
Staat uw locatie er niet tussen?
Dan komen wij naar u toe!
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Hoofdvestiging
Inspecties en Advies
Nevenvestiging
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