
Eldon-skabe monteret af SDM på 
motorsportsanlægget Circuit 
de Spa-Francorchamps

I foråret håndterede SDM-Group, en belgisk virksomhed med 
verdensomspændende ekspertise, den komplette automatisering af projektet på 
Circuit de Spa-Francorchamps. 

SDM-Group

Halvdelen af SDM-Groups projekter foregår rent geografisk i Afrika, hvor store 
virksomheder foretrækker at fremstille deres egen strøm. Problemer med 
strømforsyningen er dog et stadigt voksende problem i Belgien, og flere og flere 
virksomheder er på udkig efter løsninger til sikring mod risikoen for strømafbrydelser. 
Derfor leverer SDM-Group totalløsninger til automatiseret produktion af strøm.

”Inden for mange sektorer kan forstyrrelser i forsyningsnetværket sætte forretningskritiske 
processer i fare. For eksempel er det nødvendigt for hospitaler, lufthavne, farmaceutiske 
virksomheder, multinationale selskaber og selv små og mellemstore virksomheder, at de 
alle er i stand til straks at skifte til en nødstrømsforsyning i tilfælde af en strømafbrydelse. 
SDM tager sig af denne proces”, siger administrerende direktør Bavo De Man.

> Fortsættes på næste side.
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Gennem årene har SDM tilegnet sig den nødvendige ekspertise og har indgået 
partnerskaber med anerkendte virksomheder. Et af de seneste partnerskaber er med 
Eldon.

Eldon leverer elskabe, som derefter monteres af SDM for at opfylde behovene og 
kravene fra kunderne. Dette partnerskab skaber god merværdi, da Eldon er en dynamisk 
og løsningsorienteret virksomhed, der kan understøtte SDM i at sikre, at dennes kunder 
er og forbliver tilfredse.

Projektet på Circuit de Spa-Francorchamps

Motorsportsanlægget Circuit de Spa-Francorchamps er vært for det belgiske Formel 1 
Grand Prix og for Spa 24 Hours og 1000 km Spa, der begge er udholdenhedsløb. 
Anlægget regnes for at have en af de mest udfordrende racerbaner i verden, primært på 
grund af dennes hurtige, kuperede og snoede banekvaliteter. Netop herfor er Circuit de 
Spa-Francorchamps en af de mest populære baner blandt både mange racerkørere og 
fans.

Projektet var ikke helt ligetil: ”Tag for eksempel Formel 1-weekenden på Circuit de 
Spa-Francorchamps, hvor strømbehovet stiger betydeligt i løbet af en kort periode på 
blot få dage. Vi knyttede midlertidigt en mobil enhed til den eksisterende installation for at 
sikre redundans og undgå strømafbrydelser”, forklarer De Man.

Projektet har imidlertid været en succes, og alle Formel 1-fans kan nyde dette 
mangeårige hjemsted for det belgiske Grand Prix og dets smukke beliggenhed i 
Ardennerne.
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Kombinationsversion, dobbeltdør,  MCD20125R5

Lakeret stål, kombinationsversion, enkeltdør,  MCS20045R5

Lakerede sidepaneler, SPM2005R5

Kabelmonteringsskinne, CABP1200

Indvendige sammenkoblingsbeslag, CCI06

Indvendigt hjørnesammenkoblingssæt, CCM04

Sokler, for/bag, PF1120

Sokkelsidepaneler, PS1050 

Mellemplade, MPF2000

Dokumentlomme, DRA04

Klik-ind-profil, CLPK500

LED-lys i kompakt design, TLCL87035-24


