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Inpandig Transformatorstation

Als u veel energie nodig heeft en aangesloten moet 
worden op het hoogspanningsnet van de 
netbeheerder heeft u een transformatorstation nodig. 
Transformatorstations zijn er in verschillende soorten: 
Compact, Betreedbaar of Inpandig. Met een Inpandig 
Transformatorstation kiest u voor een station in uw 
gebouw. Kenter helpt u graag bij het kiezen van de 
juiste oplossing!

Wat is een Inpandig Transformatorstation?
Een Inpandig Transformatorstation bestaat uit de 
volgende componenten:
• Een inkoopdeel: Een aparte ruimte. Hier plaatst  
 de netbeheerder een schakelinstallatie en  
 wordt de verbinding gemaakt met het 
 openbare energienetwerk.
• Een transformatordeel: Hierin staat de 
 transformator die de hoogspanning omzet in  
 laagspanning. 
• De laagspanningsverdeling: Een verdeling met  
 beveiliging. Hier wordt de laagspanning over  
 uw eigen netwerk gedistribueerd en beveiligd.  
 Ook zit hier de wettelijk verplichte 
 meetopstelling.

Wanneer u nieuw gaat bouwen kunt u ervoor kiezen 
om deze componenten binnen het pand te plaatsen. 
Tijdens het ontwerp van het pand moet u rekening 
houden met een technische ruimte die aan diverse 
eisen voldoet, waaronder die van de netbeheerder. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan bereikbaarheid voor 
storingen, ventilatie en uitbreidingsmogelijkheden in de 
toekomst. Kenter helpt u graag bij het realiseren van 
een duurzame oplossing.

Kopen of huren?
De aanschaf van een Inpandig Transformatorstation 
is een grote investering. Daarom biedt Kenter u de 
flexibiliteit om stations en componenten te huren. Voor 
een vast bedrag per maand zijn wij uw aanspreekpunt, 
installatieverantwoordelijke en verzorgen wij de service 
en het onderhoud van uw Inpandig 
Transformatorstation. Bij calamiteiten en storingen 
is onze storingsdienst 24/7 bereikbaar en heeft u 
recht op een vervangend component uit voorraad. Ook 
stemmen wij de details rondom de realisatie van uw 
aansluiting af met de netbeheerder. Hiermee heeft u 
alles in één keer geregeld. 
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Inpandig Transformatorstation

Uw voordelen
√  24/7 bereikbaar bij storingen en calamiteiten  
√  A-kwaliteit componenten  
√  Betrouwbare energievoorziening
√  Wij regelen coördinatie met uw lokale netbeheerder 
√  Specialistisch onderhoud
√  Minimaal storingspercentage 
√  Partner van ruim 28.000 grootzakelijke relaties in 
     Nederland 

Installatieverantwoordelijkheid
Werken met hoogspanning brengt een groot risico met 
zich mee. Vanuit de Arbowet bent u 
verantwoordelijk voor veilige bedrijfsvoering van de 
elektrische installatie op uw terrein. Werken met 
hoogspanning is specialistisch werk en kan niet door 
iedereen worden uitgevoerd. Kiest u voor Kenter, dan 
nemen wij de installatieverantwoordelijkheid voor het 
station van u over. Alles in één keer geregeld bij een 
betrouwbare energiepartner!

Waarom kiezen voor Kenter?
Kenter laat energie werken. Dat doen we met 
betrouwbare meetdiensten en innovatieve 
energievoorzieningen voor grootzakelijke klanten. Nu 
al helpen wij ruim 28.000 relaties door heel Nederland 
om kostenbewust en duurzaam te ondernemen. U 
kunt rekenen op de expertise van meer dan 300
specialisten. We kennen de eisen van uw lokale
netbeheerder en verzorgen het complete traject. Van 
ontwerp tot realisatie, Kenter regelt het voor u. 

Meer informatie?
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? En ontvangt 
u graag een vrijblijvende offerte? Neem dan contact 
met ons op.
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