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In deze editie:

• Wet- en regelgeving
• In Frankrijk
• MP Wind biedt aan 

Wet- en regelgeving!

Maintenance Partners
Wind Energy Department,
 
Mr. Pascal Collin
Tel: +31 (0)652 012 306
wind@maintenancepartners.com

Buiten onderhoud en reparaties aan tandwielkasten, generatoren en 
transformatoren, biedt MP Wind nu ook service voor aviation warning lights. 

De verlichting van windturbines vereist bijzondere aandacht doordat de 
wetgeving blijft evolueren. Bovendien kunnen vereisten variëren, afhankelijk 
van uw locatie.

Zorg ervoor dat de verlichting van uw windturbines 
voldoet aan wet- en regelgeving .

In Frankrijk

In Frankrijk zijn eigenaars van windpar-
ken verplicht om de waarschuwingsver-
lichting volledig te synchroniseren. 

De verlichting moet daarnaast voldoen 
aan de volgende specificaties:

 • Daglicht : wit – 20 000 Cd
 • Nachtlicht: rood – 2 000 Cd
 • 40 flitsen per minuut

expertise · flexibility · customer-orientation · innovation · eagerness · dynamism



MP Wind biedt aan
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Contact:
We kunnen oplossingen bieden voor uw windturbines, ongeacht uw 
locatie. Aarzel niet ons te contacteren als u meer informatie wenst over 
verlichting van uw wind turbines: Mr. Pascal Collin

Tel: +31 (0)652 012 306
pascal.collin@maintenancepartners.com

Maintenance Partners 
The Netherlands
Brielselaan 69A – 3081 AA Rotterdam
Tel: +31(0)10496 44 44

Maintenance Partners 
Belgium
Vitshoekstraat 6, 2070 Zwijndrecht
Tel: +32(0)3 744 1501

Your Input is Welcome. If you have ideas for future articles or suggestions  
for making this publication more useful for you, please send a message to  
wind@maintenancepartners.com

Privacy. The MP wind newsletter will be used to inform you of new and help-
ful information related to wind energy. Your information will not be sold, rented, 
leased or otherwise released to any third-party.

Unsubscribe? We respect your privacy. If you prefer not to receive future issues 
of our Wind newsletter please email wind@maintenancepartners.com with  
“Unsubscribe” in the Subject Line.

MP Wind biedt de volgende services voor aviation warning lights:

• Installatie en volledige set up 
 (safety box, fixture accessories, installatie)
• Gecertificeerde LED verlichting
• GPS synchronisatie
• Energiezuinig
• Levenslange garantie
• Upgrades van bestaande verlichting
• Beschikbaar in heel Europa
• Geschikt voor alle windturbine types
• Partnership met experts op het gebied van windturbine   
   onderhoud en waarschuwingsverlichting 


