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ENERGIJA, KI POGANJA
PRIHODNOST

Strankam zagotavljamo visoko-kakovostne
rešitve na področju sistemov v elektroenergetiki.

Smo specializiran ponudnik sekundarnih sistemov za srednje in
visokonapetostna energetska omrežja.
Z visoko usposobljenimi strokovnjaki izvajamo napredne in
zanesljive tehnične rešitve na področju proizvodnje,
prenosa in distribucije električne energije za
elektroenergetski sektor in industrijo.
Svojim strankam nudimo izvedbo celovitih projektov na ključ,
celovite rekonstrukcije obstoječih objektov in postrojev ter
posamezne storitve in produkte na področju svetovanja,
inženiringa, projektiranja, proizvodnje, montaže, preizkušanja in
spuščanja v pogon primarne in sekundarne opreme.

PROJEKTI NA KLJUČ
Projekte izvajamo v sodelovanju z našimi preverjenimi partnerji. Skupaj
nudimo celovito izvedbo projektov – od izdelave projektne in tehnične
dokumentacije, izvedbe gradbenih in obrtniških del, dobave in montaže
elektro-tehnološke opreme, vseh preizkušanj in spuščanj v obratovanje,
do izvedbe servisnih in vzdrževalnih del. Ekipa projektnih vodij skrbi za
koordinacijo naših in partnerskih ekip ter za uspešno, učinkovito in časovno
usklajeno izvedbo projektov.

PROJEKTANTSKE STORITVE
Naši izkušeni projektanti skrbijo, da so izdelki in storitve, ki
jih potrebujete, vedno tehnično izpopolnjeni in napredni.
Izdelujemo celotno projektno dokumentacijo za primarno
in sekundarno opremo v elektroenergetiki ali v obsegu, ki
ga želi naročnik.

PROIZVODNJA IN MONTAŽA
Naši montažerji zagotavljajo kvalitetno izdelavo in montažo omar
sekundarne opreme (vodenja, zaščite, meritev itd.). Nudimo tudi
izvedbo celovitih elektromontažnih del, vključno s polaganjem in
priključevanjem 110 kV kablov ter montažo primarne opreme v
visokonapetostnih in srednjenapetostnih stikališčih, tako v prosto
zračni izvedbi kot GIS postroju.

SEKUNDARNI SISTEMI V ELEKTROENERGETIKI
Ekipa inženirjev, ki je odgovorna za sestavo celotnega sistema
zaščite, vodenja in meritev, poskrbi za konfiguriranje in
parametriranje opreme, kontrolo kakovosti, vsa testiranja, meritve
in spuščanje opreme v pogon.

MONITORING SISTEM TRANSFORMATORJEV
Za zanesljivo in varno delovanje transformatorjev skrbi pri nas razvit
sodoben monitoring sistem, ki spremlja transformator tekom njegove
življenjske dobe, prikazuje in nadzoruje ključne električne in fizikalnokemijske parametre ter na podlagi slednjih izračunava pričakovano
življenjsko dobo transformatorja. Monitoring sistem sprojektiramo, izdelamo,
sprogramiramo, preizkusimo in spustimo v pogon.

PODROČJA IZVAJANJA
KOLEKTOR IGINA
NADZORNI CENTRI | GENERIRANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE | PRENOS IN
DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE | PODPORA KONČNEMU KUPCU/POTROŠNIKU
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POPRODAJNE STORITVE
Izvajamo tudi vse poprodajne aktivnosti, kot so redna vzdrževalna dela, periodično
preizkušanje opreme in hiter intervencijski odziv v primeru okvar.

PRISOTNI SMO V SLOVENIJI IN
DRUGOD PO SVETU
Širok obseg referenčnih projektov na najvišjem tehnološkem nivoju za naše stranke
pomeni pridobitev zanesljivega, izkušenega in zaupanja vrednega partnerja.

ZADOVOLJSTVO, ŽELJE IN ZAHTEVE NAŠIH
STRANK SO NAŠA PRIORITETA
S poznavanjem vseh vrst energetskih objektov,
usposobljenostjo za vse faze vodenja in izvedbe projektov
ter z lastnim tehničnim in inženirskim kadrom svojim
strankam zagotavljamo vrhunsko kvaliteto.

SMO DEL SKUPINE

Kolektor Igin je del mednarodne skupine Kolektor s sedežem v
Sloveniji in široko razvejano mrežo več kot 30 podjetij in
podružnic v Evropi in Aziji. Kot del Kolektorjeve poslovne divizije
Elektroenergetika, podjetje Kolektor Igin tesno sodeluje tudi s
svojo matično družbo Kolektor Etra, ki je mednarodno priznan
proizvajalec energetskih in generatorskih transformatorjev.
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