
Behuizing van Eldon geïnstalleerd door 
SDM op het circuit van 
Spa-Francorchamps

De oplossingen van Eldon zijn door SDM geïnstalleerd op het circuit van Spa-
Francorchamps. Lees meer over dit geweldige project in onze nieuwssectie.

In de lente van 2016 heeft de SDM-Group de volledige automatisering van het project bij 
Spa-Francorchamps afgehandeld. De kernactiviteiten van het Belgische bedrijf met 
wereldwijde expertise omvatten alles van het ontwerpen van schema’s, het ontwikkelen 
van plannen en software en het monteren van de behuizingen, tot het ter plaatse testen 
van de installaties. De behuizingen die voor dit Formule 1-circuit werden gekozen, waren 
van Eldon.

SDM-Group

De helft van de projecten van de SDM-Group worden uitgevoerd in Afrika, waar grote 
bedrijven de voorkeur eraan geven hun eigen energie op te wekken. Omdat 
energievoorziening echter ook een steeds belangrijker probleem wordt in België, zoeken 
steeds meer bedrijven naar oplossingen om zich te beschermen tegen mogelijke 
stroomuitval. De SDM-Group biedt daarom complete oplossingen voor 
geautomatiseerde energieopwekking.

> Wordt vervolgd op de volgende pagina.
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”In veel sectoren kunnen onderbrekingen in het netwerk bedrijfskritische processen in 
gevaar brengen. Ziekenhuizen, luchthavens, farmaceutische bedrijven, multinationals en 
zelfs MKB’s moeten bijvoorbeeld allemaal onmiddellijk kunnen overschakelen naar een 
noodstroomvoorziening in het geval van stroomuitval. SDM verzorgt dit proces”, zegt 
CEO Bavo De Man. 

In de loop der jaren, heeft SDM de nodige expertise opgedaan en is het partnerschappen 
aangegaan met gerespecteerde bedrijven. Een voorbeeld van een dergelijke recente 
partnerschap is die met Eldon. 

Eldon levert elektrische behuizingen, die SDM vervolgens volledig monteert in 
overeenstemming met de eisen en specificaties van zijn klanten. Deze partnerschap biedt 
uitstekende toegevoegde waarde, omdat Eldon een dynamisch en oplossingsgericht 
bedrijf is dat SDM ondersteuning kan bieden om zijn klanten tevreden te blijven houden.

Project voor circuit van Spa-Francorchamps

Op het motorracecircuit van Spa-Francorchamps vindt de Belgische Formule 1Grand Prix 
plaats, en worden ook de 24 uur van Spa en de 1000 km van Spa gehouden. Het circuit 
wordt gezien als een van de meest uitdagende racecircuits ter wereld, voornamelijk 
vanwege zijn snelle, heuvelachtige en bochtige karakter. Het circuit van Spa-
Francorchamps is één van de favoriete circuits van veel racecoureurs en -fans. 

Het project was niet eenvoudig: ”Neem bijvoorbeeld het Formule 1-weekend op het 
circuit van Spa-Francorchamps, waar de vraag naar energie aanzienlijk toeneemt 
gedurende een korte periode van slechts een paar dagen. We hebben tijdelijk een 
mobiele eenheid aangesloten op de bestaande installatie om er zeker van te zijn dat er 
genoeg energie is en om stroomuitval te voorkomen”, legt De Man uit. Het project is 
succesvol en alle Formule 1-fans kunnen genieten van deze thuisbasis van de Belgische 
Grand Prix en haar prachtige ligging in de bossen van de Ardennen.
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Plaatstalen aanbouwsysteem, dubbeldeurs,  MCD20125R5

Plaatstalen combineerbare versie, enkeldeurs,  MCS20045R5

Zijpanelen, SPM2005R5

Kabeltrekontlastingsrail, CABP1200

Interne koppelbeugels, CCI06

Interne koppelhoek-kit, CCM04

Sokkelelement, voor-/achterzijde, PF1120

Zijpanelen sokkel, PS1050 

Plaques de calage, MPF2000

Tekeninghouder, DRA04

Click-in profiel, CLPK500

Compact design LED verlichting, TLCL87035-24


