
Armário Eldon instalado pela SDM 
no circuito de Spa Francorchamps

Na primavera, a SDM-Group, uma empresa belga especializada a nível mundial, 
tratou da automação completa do projeto no Spa Francorchamps. Os armários 
eleitos para este circuito de Fórmula 1 são da Eldon.

A atividade principal da SDM abrange todos os processos desde a conceção de 
diagramas, o desenvolvimento de planos e software e a montagem de armários até aos 
testes das instalações no local. 

SDM-Group
Metade dos projetos da SDM-Group encontram-se em África, onde grandes empresas 
preferem gerar a sua própria energia. No entanto, os problemas de fornecimento de 
energia estão também a tornar-se numa preocupação crescente na Bélgica, sendo cada 
vez mais as empresas que procuram soluções para se protegerem contra a possibilidade 
de falhas de energia. A SDM-Group fornece assim soluções completas para a produção 
automatizada de energia.

”Em muitos setores, as interrupções na rede podem colocar os processos essenciais 
para a empresa em risco. Por exemplo, hospitais, aeroportos, empresas farmacêuticas, 
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empresas multinacionais e mesmo as PME, todos têm a necessidade de poder mudar 
imediatamente para uma fonte de alimentação de emergência quando ocorrem 
interrupções. A SDM trata deste processo”, afirma Bavo De Man, Diretor Executivo.

Ao longo dos anos, a SDM adquiriu os conhecimentos necessários e estabeleceu 
parcerias com empresas respeitadas. Um exemplo recente dessas parcerias é com a 
Eldon.

A Eldon fornece armários elétricos que a SDM depois monta completamente para 
satisfazer as necessidades e especificações dos seus clientes. Esta parceria oferece um 
excelente valor acrescentado, uma vez que a Eldon é uma empresa dinâmica e 
orientada para as soluções que pode ajudar a SDM a garantir que os seus clientes estão 
e permanecem satisfeitos. 

Projeto do circuito de Spa Francorchamps
O autódromo do circuito de Spa-Francorchamps recebe o Grande Prémio da Bélgica de 
Fórmula 1 e as corridas de resistência 24 Horas de Spa  e  1000 km de Spa. 
Considerada uma das pistas de corrida mais difíceis do mundo, devido principalmente à 
sua natureza rápida, montanhosa e sinuosa, o circuito de Spa-Francorchamps é um dos 
circuitos favoritos de muitos pilotos de corrida e fãs da modalidade.

O projeto não foi fácil: ”Considere, por exemplo, o fim de semana de Fórmula 1 no 
circuito de Spa Francorchamps, em que a necessidade de energia aumenta 
consideravelmente durante um curto período de apenas alguns dias. Ligámos 
temporariamente um conjunto móvel à instalação existente para garantir a redundância e 
evitar falhas de energia”, explica De Man.

Tem, no entanto, sido um projeto de sucesso e os fãs de Fórmula 1 de todo o mundo 
podem disfrutar desta casa de longa história do Grande Prémio da Bélgica e da sua 
localização encantadora nas florestas das Ardenas.
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Armário combinável, porta dupla,  MCD20125R5

Versão armário combinável, aço, porta simples,  MCS20045R5

Painéis laterais, SPM2005R5

Barra iexterior de fixação de cabos, CABP1200

Kit de união interna, CCI06

Kit de união em esquinas, CCM04

Rodapé frontal e posterior, PF1120

Tampas laterais do rodapé, PS1050

Platina de montagem intermédia, MPF2000

Porta esquemas, DRA04

Perfil de fixação fácil, CLPK500

Armadura LED com desin compacto, TLCL87035-24


