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SM6-SEPAM Cabines
Stadtwerke St. Vith of ook “Régie Communale de l’Electricité et de l’Eau”, verdeelt elektriciteit en water aan de gemeente St.
Vith en aan de industriële afnemers in en rond de stad. Haar middenspanningsdistributienetwerk werd onlangs geherstruc
tureerd met nieuwe SM6-cabines en digitale beveiligingsapparaten SEPAM 1000+ met het oog op betere dienstverlening en
grotere bedrijfszekerheid. In een latere fase zal hier een supervisiesysteem met computer en beheersoftware aan worden
toegevoegd. Merlin Gerin voerde de studie van de selectiviteit uit, nam deel aan de indienststelling en verleent technische
ondersteuning bij onderhoud, exploitatie en verdere evolutie van het netwerk.

NIEUWE SM6-CABINES EN
SEPAM 1000+ BIJ
STADTWERKE ST. VITH
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• Realisatie door Stadtwerke
St. Vith in recordtijd zon
der stroomonderbreking.
• Integratie van SEPAM
1000+ met energiebeheer
systeem.

Voor meer informatie, kruis SM6-SEPAM aan op de
De heren Servais en Jacobs van Stadtwerke St. Vith
en de heer de Foere van Schneider Electric.

antwoordkaart van het hierbijgevoegde postblad.
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