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Produkter & tjänster
Vi levererar miljövänliga, kundanpassade produkter för tillverkning,
service och underhåll av elektriska utrustningar. Vi har produkter för
både hög- och lågspänning.

Flexibla strömförbindningar

Transformatortillbehör & kringutrustning
Vi har ett komplett utbud av transformatortillbehör och kringutrustning.
HAMP är stolt leverantör av kvalitetsprodukter från Reinhausen, vilka är världsledande
tillverkare av transformatortillbehör. Som agent och samarbetspartner tillhandahåller vi
samtliga av deras produkter, såsom lindningskopplare och styr- och reglerutrustning.
Vi lagerför kvicksilverfria ersättningar till de flesta äldre gasvakter och oljenivåvisare. På vår
hemsida finns tabeller för rekommenderade ersättningar. Vi levererar även DIN-normerade
transformatortillbehör som anslutningsflaggor, gasvakter, genomföringar, oljenivåvisare,
packningar och termometrar med mera.

Vi är specialister på flexibla anslutningar och förser våra kunder med lösningar
för flätor, kablar och lameller.
Vi skräddarsyr gärna efter kundernas specifika behov
men har även ett stort utbud av standardlösningar redo att levereras från
vårt lager. Samtliga produkter kan fås i önskat material så som aluminium,
koppar, galvaniserat eller rostfritt stål samt med silver- eller guldplätering.
Flätor och kablar levereras med anslutningar eller som metervara. De finns
att få med eller utan isolering samt som luft- eller vattenkylda.
Isolerade lameller används vid högre strömbelastning och där behovet av
böjlighet inte är så stort. De levereras efter specifikation i olika utföranden,
material och längd. Fördelen med dessa är att de redan är isolerade, kan
monteras utan fästelement och inte behöver någon kabelsko.

Torkapparater
HAMPs torkapparater förhindrar att luftens fuktighet kommer
i kontakt med transformatoroljan, vilket sätter ned isolationsförmågan.
Luften sugs in i transformatorn vid sjunkande belastning och temperatur
och passerar genom en plexiglasbehållare som är fylld med torkmedlet
silikagel. Torkapparaten är försedd med oljelås, vilket gör att den yttre luften
inte står i kontinuerlig kontakt med silikagelet.

Ersätt gamla gasvakter
med nya kvicksilverfria!

Motstånd
Vi levererar effektmotstånd för olika applikationer till såväl OEM som slutkund.
Vi samarbetar med erfarna och ledande tillverkare av motstånd med avancerade
lösningar och ny teknik.
Lösningar tas fram enligt kundens specifikation i önskat utförande och material. Vi
skräddarsyr även kapslingar i rostfritt och varmgalvaniserat. I sortimentet finns
följande produktgrupper:
Belastningsmotstånd - Används bland annat för test av generatorer,
UPS och batterier.
Nollpunktsmotstånd - Används som skydd för transformatorer.
Start- och bromsmotstånd - Används bland annat för elektriska tåg,
tunnelbana, gruvtruckar, kranar, traverser och andra industriella motorer.

Torkapparaten är dimensionerad för en intervall av ca 1 år mellan byte eller
regenerering av torkmedlet. Denna tid är dock beroende av driftförhållanden
och luftfuktighet.
Silikagelet kan uppta ca 10 viktprocent vatten och är i torrt tillstånd orange.
Allteftersom det tar upp fukt övergår färgen från orange till färglös. Silikagel
som mättats med fukt kan torkas och användas på nytt. Torkningen bör ske
vid en temperatur mellan 120°C och 160°C.
Torkapparater med tillbehör levereras i olika storlekar. Silikagel levereras i
dunkar om 2,5 kg och 4 kg.

ÄR DIN ELKRAFTSSPECIALIST
Sedan 1959 har vi tillhandahållit kvalitetsprodukter och tjänster för företag
inom elkraftbranschen. Vi är det trygga företaget med säkra leveranser, personligt engagemang och
gedigen kompetens. Det är vi stolta över!

Lindningskopplare är avancerade konstruktioner. För säker funktion
och maximal tillgänglighet är det därför av stor vikt att lindningskopplarrevision utförs regelbundet och av personer med specifika
kunskaper och bred erfarenhet.

Från HAMP kan du alltid räkna med att få rätt produkter när du behöver dem. Med vår erfarenhet och
nyfikenhet på framtida möjligheter, skräddarsyr vi gärna lösningar efter behov.
Vi kan bland annat leverera flexibla strömförbindningar, motstånd, torkapparater och övriga transformatortillbehör. Vi är också Reinhausens partner för service av lindningskopplare i Sverige, Norge och Finland.
Våra kunder återfinns i Europa, Asien, Afrika och USA.
Välkommen att höra av dig till oss!

Service av lindningskopplare

HAMP är agent
för Reinhausens
produkter och
service.
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Vi utför årliga revisionsresor tillsammans med tekniker
från Reinhausenfabriken i Regensburg. Garantitiden för utfört
servicearbete och utbytta originalreservdelar är 24 månader.
Via Reinhausen har vi även serviceansvar för lindningskopplare
från Siemens, AEG och Trafo-Union.
Boka gärna in er på dessa resor. Vid akuta problem eller servicebehov kontakta oss på 08-760 29 25.

Miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO
För oss på HAMP är det viktigt att verksamheten är utformad och bedrivs på
ett sätt som gör att våra kunder känner trygghet och får ett mervärde. Med god
kvalitet och hög miljöprestanda jobbar vi för att vara en långsiktig partner. Vår kvalitets- och miljöpolicy efterföljs med hjälp av ett ledningssystem som gör att vi ständigt förbättrar och effektiviserar verksamheten
samt minskar och förebygger verksamhetens negativa miljöpåverkan.
Sedan 1999 är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

