
Meten is weten 
Lemcko bezit een uitgebreid gamma van 

meetapparatuur om u optimaal te kunnen 

helpen bij het opsporen van problemen of het 

testen van uw apparatuur.  

U kan bij ons terecht voor onder meer:  

 Power quality analyses en troubleshooting 

 Algemene consultancy op elektrische in-

stallaties 

 Testen van motoren; 

 BELAC-geaccrediteerde metingen 

 Doorvoeren van IEC-metingen tot 180 kVA 

 Onderzoek naar hoog frequente EMC-

problemen 

Testplatform decentrale opwekking 

Het is een distributienet voorzien van 18 aansluitingen of woningen zoals 

een gemiddelde Vlaamse woonwijk. Het platform biedt de mogelijkheid 

om problemen in kaart te brengen.   

Het doel? Vraag en aanbod van elektriciteit beter op elkaar afstemmen 

via allerlei slimme toestellen en oplossingen. 

Opleiding 

Meld u aan op www.lemcko.be/nl/opleidingen en wij houden u op de 

hoogte van onze boeken en nieuwe cursussen. 

 Power quality 

 Dimensioneren elektrische laagspanningsinstallaties 

 International course on cogeneration 



Testen volgens IEC-normen 

LEMCKO - GRAAF KAREL DE GOEDELAAN 34 - 8500 KORTRIJK  - 056 24 12 35 - WWW.LEMCKO.BE 

Expertisecentrum energie & power quality  
 POWER QUALITY 

 DISTRIBUTED GENERATION 

 ENERGY EFFICIENCY 

Referenties dienstverlening Lemcko 

Lemcko heeft de nodige meetapparatuur waaronder 

een hoog vermogen programmeerbare bron (240kVA)) 

om deze testen uit te voeren. Het labo bezit ook accre-

ditaties wat de kwaliteit van analyses waarborgt.  

Opleiding Power Quality 
Lemcko wist ons tijdens een korte maar intense 2 daagse 

opleiding op maat gerichte kennis bij te brengen op vlak 

van Power Quality in combinatie met onze producten. 

Dankzij deze opleiding kunnen wij als leverancier van on-

der meer Power Quality producten onze klanten sneller 

en correcter adviseren en assisteren. 

Energieloggings 
Bij een klant van ons wordt regelmatig de vraag gesteld 

om energieloggings uit te voeren. Wij contacteerden 

Lemcko om het energieverbruik in kaart te brengen. 

Lemcko beschikt over de nodige apparatuur en levert de 

meetgegevens af in de door de klant gevraagde vorm. 


