
Dulapuri Eldon instalate de SDM la 
circuitul de Formula 1 Spa 
Francorchamps

În această primăvară, SDM-Group, a executat automatizarea completă a 
proiectului de la Spa Francorchamps. Dulapurile selectate pentru acest circuit 
de Formula 1 au fost marca Eldon.

Activitatea de bază a celor de la SDM acoperă totul de la proiectarea diagramelor, 
dezvoltarea planurilor şi a software-ului şi asamblarea dulapurilor şi până la testarea 
instalaţiilor în locaţie. 

SDM-Group
Jumătate din proiectele SDM-Group se derulează în Africa, unde marile companii preferă 
să îşi genereze singure energia electrică. Totuşi, problemele de alimentare electrică 
reprezintă, de asemenea, o sursă de preocupare tot mai extinsă în Belgia, tot mai multe 
companii căutând soluţii pentru protecţia împotriva penelor de curent. Prin urmare, 
SDM-Group asigură soluţii complete pentru generarea automată de energie.

„În numeroase sectoare, întreruperile din reţea pot pune în pericol procesele critice de 
afaceri. De exemplu, spitalele, aeroporturile, companiile farmaceutice, multinaţionalele şi 
chiar SME-urile trebuie să poată comuta imediat la o sursă de alimentare de urgenţă în 
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eventualitatea unei căderi de tensiune. SDM se ocupă de acest proces,” afirmă directorul 
general Bavo De Man.

De-a lungul anilor, SDM a dobândit experienţa necesară şi a încheiat parteneriate cu 
companii respectate. Un asemenea parteneriat recent a fost încheiat cu Eldon.

Eldon furnizează dulapuri electrice, pe care SDM le asamblează apoi complet, pentru a 
răspunde cerinţelor şi specificaţiilor clienţilor săi. Acest parteneriat oferă o excelentă 
valoare adăugată, Eldon fiind o companie dinamică şi orientată spre soluţii, care permite 
SDM să se asigure că toţi clienţii vor fi în permanenţă mulţumiţi. 

Proiectul circuitului de la Spa Francorchamps
Circuitul de sporturi cu motor Circuit de Spa-Francorchamps găzduieşte Marele Premiu 
de Formula 1 al Belgiei şi cursele de anduranţă de 24 de ore de la Spa şi cea de 1000 
km de la Spa. Considerat drept unul dintre cele mai dificile circuite de curse din lume, 
mai ales din cauza rapidităţii şi a numeroaselor dealuri şi curbe, Spa-Francorchamps este 
un circuit preferat de piloţi şi fani ai sporturilor cu motor.

Proiectul nu a fost unul simplu: „Să luăm, de exemplu, weekendul de Formula 1 pe 
circuitul de la Spa Francorchamps, unde cererea de energie creşte considerabil pentru o 
perioadă scurtă, de numai câteva zile. Am conectat temporar un ansamblu mobil la 
instalaţia existentă, pentru a asigura redundanţa şi a preveni orice cădere de tensiune”, 
explică De Man.

Cu toate acestea, proiectul a fost unul de succes, iar fanii Formulei 1 de pe toate 
meridianele se pot bucura de această gazdă tradiţională a Marelui Premiu al Belgiei şi de 
minunata sa locaţie din munţii Ardeni.
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Dulap de oţel cu două uşi, versiunea asociabilă,  MCD20125R5

Dulap de podea din oţel cu o usă, versiunea asociabilă,  MCS20045R5

Panouri laterale, SPM2005R5

Bară exterioară pentru fixarea cablurilor, CABP1200

Suporturi interioare de asociere, CCI06

Kit de combinare interioară pe colţuri, CCM04

Socluri, faţă/spate, PF1120

Panouri laterale pentru soclu, PS1050

Plăci de adaos, MPF2000

Buzunar de documente, DRA04

Profil cu fixare clik-in, CLPK500

Lampă LED compactă, TLCL87035-24


