Onderhoud vermogensschakelaars,
werk voor specialisten
Hoogspanning Services

Vermogensschakelaars spelen
een cruciale rol in de beveiliging
van uw elektrische installatie(s).
In goede conditie zorgt een
vermogensschakelaar ervoor
dat u in het geval van een
defect in uw elektrische
installatie weer snel back in
business bent. Dankzij goed
werkende vermogensschakelaars worden vervolgschade
en downtime beperkt.

Werkt een schakelaar onverhoopt niet of niet optimaal op het moment van een
overbelasting en/of kortsluiting dan wordt uw installatie niet of te laat afgeschakeld. Met als effect dat diverse componenten van uw elektrische installatie
beschadigd kunnen raken. Dit kan leiden tot onverwachte stilstand van uw proces.
Onderhoud aan uw vermogensschakelaars is daarom van cruciaal belang. Dit is
werk voor specialisten. Hoogspanning Services kan u ondersteunen in deze
werkzaamheden.

voorzieningen waardoor het onderhoud uitgevoerd kan worden zonder
een verstoring in uw primaire proces.
Het onderhoud is planbaar, het
gebeurt dus altijd op het moment dat
het voor u het beste past.
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