
 

 

 

 

 
Nieuwsbrief 41/2019 
 
 
Services bij het PROCOM leveringsprogramma 
 
 
 
 
 
 
Geachte dames en heren, 

Middels deze nieuwsbrief informeren wij u graag over belangrijke services die Procom op het uitgebreide 
leveringsprogramma aanbiedt.  

Hieronder treft u een overzicht van regelmatig voorkomende diensten en werkzaamheden die Procom tegen meerprijs 
voor u kan uitvoeren:    

  

  

  

Antennes voor vaste posten in een RAL 
kleur naar klantopgave  

Procom kan de door u gekozen vaste post antenne 
leveren in een RAL kleur naar keuze. 

Meerprijs : 200,00 Euro netto 

  
Het afregelen van antennes op de te 
gebruiken frequentie(s)  

Het aanpassen en inkorten van antennes op basis van de 
opgegeven gebruikers frequentie(s) 

Meerprijs: op basis van 30% van de listprijs van de 
antenne, of op basis van het benodigde aantal 
arbeidsuren. 

  

  

  

  

  



  

  

  

Het afregelen van duplexers en filters  

Duplexerfilters, Bandpassfilters en andere antennefilters 
worden met behulp van een netwerk analysor en 
diagnostische apparatuur afgeregeld op klantspecifieke 
frequenties.  

Procom voert deze werkzaamheden graag voor u uit, 
zodat u een gebruiksklaar product ontvangt. 

Wanneer een besteld artikel uit deze categorie nog 
geproduceerd moet worden en dus een langere levertijd 
van 4 tot 6 weken heeft, wordt deze service zonder 
meerprijs voor u uitgevoerd. 

Als een besteld artikel direct uit de beschikbare standaard 
voorraad aangeleverd dient te worden, brengt Procom 
voor deze werkzaamheden netto 40,00 per artikel in 
rekening. 

Meerprijs: 40,00 Euro netto per artikel. 

Art.-Nr. 3539418 

  
  

 

 
SWR Plots voor antennes  

Procom voert, in uw opdracht, graag antenne 
aanpassingsmetingen (SWR) en/of Return Loss metingen 
uit.  

Prijs: 10,00 Euro netto 

  

  

  

  

Stralingsdiagrammen  

Afhankelijk van de configuratie van het benodigde 
antennesysteem, kan Procom u van stralingsdiagrammen 
op maat voorzien. Deze diagrammen worden opgemaakt 
op basis van uitgevoerde simulaties in een 
absorptieruimte of in een meetlaboratorium. 

Prijs: op basis van het benodigde aantal arbeidsuren. 

  

Meetrapporten voor combiner systemen 
 
Klantspecifieke combiner oplossingen kunnen in hun 
geheel worden doorgemeten. Vervolgens wordt op basis 
van de meetwaarden een meetrapport opgesteld.  

Prijs: 200,00 Euro netto, of op basis van het benodigde 
aantal arbeidsuren. 

  

  

https://www.also.com/ec/cms5/3310/search.do?q=3539418&fo=q&show=25&s=relevance-&todo=search/t_blank
https://www.also.com/ec/cms5/3310/search.do?q=3539418&fo=q&show=25&s=relevance-&todo=search/t_blank
https://www.also.com/ec/cms5/3310/search.do?q=3539418&fo=q&show=25&s=relevance-&todo=search


  

MTBF rapportages  

MTBF (Mean Time Between Failures) rapportages, om de 
tijdspanne tussen 2 fouten te kunnen bepalen, worden op 
uw verzoek door Procom opgesteld. 

Prijs: op aanvraag 

  

 

Bestel de Procom componenten gemakkelijk online via onze SEAMCOM - Shop: 

 
 

Als u vragen heeft met betrekking tot de informatie in deze nieuwsbrief, dan staan wij u onder telefoonnummer  
+31 (0)24-7600550 graag te woord. 

 
Met vriendelijke groeten,  
 
 
 
Het SEAMCOM-Team 
 
 

    
Walter Konix 

w.konix@seamcom.nl 
Gert Snapper 

g.snapper@seamcom.nl 
Gian Krabbendam 

g.krabbendam@seamcom.nl 
Arend Massier 

a.massier@seamcom.nl 
 

 

 

       
 

 

SEAMCOM GmbH & Co. KG | Boogschutterstraat 1 | 7324 AE Apeldoorn 
Tel.: +31(0)24 760 0 550 | Fax: +31(0)24 760 0 559 

Mail: info@seamcom.nl  | www.seamcom.com 
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