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Priess A/S blev etableret for 100 år siden og har i de sidste 60 år leveret teknikhuse til infrastrukturen på det danske 
marked. Vi har udviklet os sammen med markedet og leverer derfor i dag stadig flere komplette løsninger. Virksom-
heden er 100% dansk ejet og har „hands on“ på husene fra start til slut. Lige fra valsning af coils, til levering og 
montering af husene på site. Alt arbejde bliver udført i Danmark og bidrager til at sikre danske arbejdspladser, solid 
dansk kvalitet og hurtig levering af kundetilpassede løsninger. Alt sammen højner det kvaliteten i det arbejde og den 
service Priess A/S leverer.

Transformerstationer fra Priess A/S kendetegner stor fleksibilitet. De bliver normalt anvendt til udstyr fra elsektoren 
til transformation af spænding fra 10-20kV til 400V. Stationerne kan let varieres i størrelse, materiale og design og 
dermed tilpasses til ethvert kundeønske. I stationerne er der mulighed for flere tilvalg såsom:

• DSO montage

• Højspændingsmåling

• Jordingsanlæg

• Diverse lavspændingsinstallationer

Kontakt os, og sammen finder vi den bedste løsning til dit projekt.

VELKOMMEN TIL DE GENNEMPRØVEDE 
PRIESS TRANSFORMERSTATIONER

VI TESTER LØBENDE VORES TRANSFORMERSTATIONER DER SIKRER DEN BEDST TÆNKELIGE 
SIKKERHED. 

DETTE SKER BLANDT ANDET VED, AT VI GENNEM TIDEN HAR GENNEMFØRT FLERE AKKREDITERET 
LYSBUETEST SERIER PÅ VORE TRANSFORMATORSTATIONER – SENEST I 2021.

VI TESTER VORES TRANSFORMERSTATIONER I HENHOLD TIL DS/EN 62271-202. DERVED OPNÅR 
VORE TESTEDE TRANSFORMATORSTATIONER KLASSIFIKATIONEN IAC-AB. VI HAR GENNEM TIDEN 
GENNEMFØRT TEST MED BÅDE 20 KA OG 36 KA I 1 SEK.

PRIESS TRANSFORMERSTATIONER – ET GENNEMTESTET KONCEPT
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Design og projektering sammen 
med kunden. Krav til udstyret 
afklares og placeringen af dette 
fastlægges.

Stationen produceres i en specielt 
udviklet fabrikshal. Alle materialer 
til stationen opbevares indendørs 
– det sikrer yderligere kvaliteten af 
slutproduktet.

PRODUKTION AF TRANSFORMERSTATIONTILBUDSFASE
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Afhængig af dine ønsker kan vi 
udover standardudstyr som trans-
former, koblingsanlæg, tavle, osv. 
tilbyde kundeønsker som eksem-
pelvis lysinstallation, DSO mon-
tage, transientbeskyttelse, lav- og 
højspændingsmåling, mm.

Transformerstationen kan leveres 
som Plug & Play løsning, hvor 
stationen løftes i betonfundament 
on-site og afsættes på sandpude. 
Derefter tilkobles stationen og er 
derefter i drift. Aflæsning organi-
seres enten af dig eller af Priess 
A/S.

PLUG & PLAY LEVERINGINSTALLATION AF UDSTYRET



FORDELE
1. Know-how 

I mere end 60 år har vi løbende opdateret 
og forbedret huskonceptet, som vi bruger i 
dag. Det gør os til en værdifuld samarbejds-
partner.

2. Test af transformerstationer 
Med løbende test af vore transformers-
tationer sikre vi os at vi altid lever op til de 
sidste nu krav, og samtidig sikrer at opera-
tører og forbipasserende altid har den 
bedst tænkelige sikkerhed.

3. Plug & Play 
Vi leverer fuldt monterede transformersta-
tioner med al indvendig udstyr, dvs. kabler, 
koblingsanlæg, lavspændingstavle og 
transformere.

4. Komponenter af højeste kvalitet 
Priess A/S anvender kun anerkendte leve-
randører af el-komponenter der levere den 
højeste kvalitet til indbygning – hvilket 
højner kvaliteten betydeligt.

5. Kundetilpassede løsninger 
Transformerstationer indrettes på mange 
forskellige måder, i størrelser fra 200kVA til 
2500 kVA. Standard størrelser fra 200kVA 
til 1600 kVA.

6. Dansk kvalitetsløsning 
Kvalitet er den bedste miljøbeskyttelse! 
Derfor er vores stationer stort set vedlige-
holdelsesfri og har en lang levetid.

7. Komplet service fra design til levering 
Vi er med fra start projekteringen af statio-
nerne til den endelige levering on-site.

www.priess.dk



DANISH DESIGN

De vigtigste fordele:
• Know-how

• Test af transformerstationer

• Plug & Play levering med alle 
installationer

• Komponenter af højeste kvalitet

• Kundetilpassede løsninger

• Dansk kvalitetsløsning

• Komplet service fra design til 
levering on-site
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