VERNIEUW EN REVISEER UW
VEILIGHEIDSRELAIS

Midden- en laagspanning veiligheidsrelais
Vlamboogbeschermingsrelais
Opwaardering en retrofit
Testen en installatie
Selectiviteits- en faalstudies
Geavanceerde testmiddelen
Korte uitschakeltijd

Santon Circuit Braker Services heeft met zijn jarenlange ervaring in het
werkveld veel kennis en expertise opgebouwd op het gebied van elektrische
beschermingssystemen. Die kennis gebruiken we om onze klanten te helpen bij
het opwaarderen of retrofitten van hun elektrische beschermingssystemen.

Veiligheidsrelais

Veiligheidsrelais beschermen uw
personeel en installaties tegen
elektrische gevaren zoals brand door
oververhitting, kortsluiting en andere
elektrische problemen. Deze relais
zijn doorgaans te vinden in middenspanningsdistributiesystemen.
In laagspanningssystemen zijn ook
veiligheidsrelais te vinden hoewel
hun functie in deze omgeving steeds
vaker wordt overgenomen door de
geïntegreerde relais in laagspanningsvermogensschakelaars.

Opwaardering en retrofit

Santon Circuit Braker Services heeft
met zijn jarenlange ervaring in het
werkveld veel kennis en expertise
opgebouwd op het gebied van elektrische beschermingssystemen. Die
kennis gebruiken we om onze klanten te helpen bij het opwaarderen
of retrofitten van hun elektrische
beschermingssystemen.

Testen en installatie

Onze bekwame specialisten hebben
een schat aan kennis en ervaring en
gebruiken state of the art instrumenten voor het testen, certificeren en
installeren van uw veiligheidsrelais,
ongeacht de functie die ze vervullen.

Geavanceerde
testinstrumenten

We gebruiken testinstrumenten die
een relais met zes stroomkanalen
en even zoveel spanningsingsinvoeren kunnen testen.

Bekwame technici

Onze bekwame technici zetten hun
kennis en ervaring in om u de beste
technische ondersteuning te bieden, zodat u zich zorgeloos op uw
kernactiviteiten kunt richten.

Korte buitengebruikstelling
Dankzij onze voorgeproduceerde
retrofit producten kunnen we korte

buitengebruikstellingen van uw
apparatuur garanderen en de doorlooptijd van projecten verkorten.

Vlamboogbescherming

Een vlamboog is een plasma dat
onder andere kan worden gevormd
door (menselijke) fouten in de
elektrische installatie. De warmte
en druk van zo’n vlamboog zorgen
niet alleen voor elektriciteitsuitval,
maar kunnen ook uw productie en
mensen in gevaar brengen. Santon
Circuit Breaker Services beschouwt
zichzelf dankzij Jaren van ervaring
als een specialist op het gebied van
VAMP vlamboogbeschermingssystemen. We gebruiken met name
de VAMP vlamboog detectie- en
beschermingsrelais van Schneider.
Integratie van deze systemen in
verouderde installaties beschermt
uw personeel en machines tegen de
gevaren van vlambogen.

Selectiviteits- en faalstudies
Indien nodig kan Santon Circuit Braker Services u ondersteunen bij uw
selectiviteitsvragen en kortsluitings
faalstudies uitvoeren. We gebruiken daarvoor geavanceerde softwaretools en zetten onze jaren van
ervaring in om u de beste oplossing
te bieden voor uw assets.
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