NVC00 retrofit programma voor Hoogspanning Capitole systemen

Verleng de
levensduur van
uw hoogspanning
Capitole
Jaar in slechts
Minuten!
Uitstel vervangingsinvestering

Olie- en SF6-vrij

Hernieuwde veiligheid

Volledige shutdown niet nodig

jaar levensduurverlenging
Tot 30 jaar uitstel van complete vervangingsinvestering!
+ Verhoogde bedrijfszekerheid

+ Hoog aantal schakelingen mogelijk

• Minimum aantal bewegende onderdelen,
waardoor minder kans op defecten
• Geïntegreerde zelfdiagnose-functie zodat
fouten direct gesignaleerd en verholpen worden

•
•
		
		

Door minder bewegende delen
Geschikt voor 50.000 schakelingen en
het afschakelen van minimaal 100x Ik
(t/m 630 A schakelaar)

+ Verbeterde veiligheid

+ Lagere onderhoudskosten

• Vacuümschakelaar zonder toepassing van
		 olie en daardoor een lager risico op brand

•
		
•
		

+ Milieuvriendelijk

Onderhoudskosten zijn veel lager in vergelijking
tot instandhouding huidige oude systeem
Zeer geringe kans op een ongeplande
shutdown van uw systeem

Tot 3
lager0%
lifecy e
kosteclen!

• Olie- en SF6-vrij

...in slechts

minuten

+ Volledig gecertificeerde retrofit-oplossing

+ Nieuwe upgrade mogelijkheden

• KEMA (DEKRA) gekeurd volgens
IEC 62271-100, 2001-055
• KEMA-testen:
- Diëlektrische test
- Duurtest aantal schakelingen
- Thermische test

De NVC00 retrofit geeft toegang tot toepassing
van nieuwe technologieën.
• Automatiseren van schakelingen
• Remote monitoring van systeemstatus en -informatie

+ Rail spanningsvrij maken onnodig
• Volledig uitrijdbare schakelaar. Snelle en flexibele
vervanging zonder gehele shutdown van uw systeem

+ Form fit function-compatible
• Plug & play zonder onderbreking van de hoofdrail
• Klantspecifieke oplossingen door pre-engineering
van het systeem

Wat kunt u besparen?
Naast aanzienlijke besparingen biedt deze NVC00 retrofit-oplossing
veel pluspunten en zekerheden voor de veiligheid en de beschikbaarheid van uw installatie. Een comfortabele gedachte als het gaat om
betrouwbare energievoorziening. Een voorcalculatie van uw voordeel
kunt u direct opvragen via onderstaande weblink.
Natuurlijk zal een Eaton expert vrijblijvend een inventarisatie verzorgen,
en op basis hiervan een exacte berekening maken.
Bespaar vandaag nog en ga naar:

Eaton Industries (Netherlands) B.V.
Postbus 23
7550 AA Hengelo
Tel.: 074 246 91 11
electricalnl@eaton.com
www.eaton.nl/electrical

www.eaton.nl/hc
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