Trillingsanalyse
Trillingen maken deel uit van ons dagelijkse leven, zowel op het werk als in ons privéleven. Ze kunnen
nefaste gevolgen hebben voor personen, machines en structuren. Onze dienst voor trillingsmetingen biedt u
een waaier van diensten en apparatuur op maat, ongeacht waarover het gaat:
trillingsanalyse van elke soort machine of structuur
trillingsmetingen in gebouwen
trillingsmetingen op een werkplek
trillingshinder
...

Uw gepersonaliseerde oplossing
Vinçotte biedt een brede waaier van diensten voor roterende machines, zowel in de productiefase als bij de inwerkingstelling,
bij schade of tijdens de revisiefase.
U kunt altijd op Vinçotte rekenen: we zorgen er mee voor dat de technische voorschriften worden nageleefd als u een
bestelling plaatst bij een fabrikant, ondersteunen u bij een expertise na een schadegeval of onderzoeken uw machine terwijl ze
werkt.
Als u een beroep doet op Vinçotte, profiteert u op elk moment van de multidisciplinaire expertise van een onafhankelijke
controle-instelling. Of het nu gaat om compressoren, turbines, ventilatoren, elektrische motoren, pompen, tandwielkasten of
andere roterende machines.

Uw resultaat
Als u een beroep doet op onze diensten, kunt u rekenen op:
een onpartijdig advies, zoals het een onafhankelijke controle-instelling betaamt;
ruime ervaring met een brede waaier van machines en installaties;
een flexibele aanpak;
een partner die u in binnen- én buitenland begeleidt;
een overkoepelende aanpak van de hele situatie – met dank aan de vele technische competenties van onze organisatie.

Belangrijk om weten
Machines: API, ISO 10816, fabrikantsnormen …
Gebouwen en personen: DIN 4150, SBR, ISO 2631, ISO 5349
Europese wetgeving omgezet in Belgisch recht: Koninklijk Besluit van 7 juli 2005 betreffende de metingen op het
menselijk lichaam

In welke situatie?
Alle soorten industrieën, kmo’s of privépersonen die te maken krijgen met een trillingsprobleem en die niet beschikken over:
de vereiste apparatuur;
voldoende bevoegd personeel;
voldoende ervaring op dit vlak;
de tijd die nodig is voor dit soort activiteit.
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... of die gewoon een beroep willen doen op de diensten van een onafhankelijke controle-instelling (derde partij)
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