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Eldon er med til at sikre, at du har velsmagende 
frugt på bordet

Den frugt, som vi spiser, transporteres normalt over store afstande. Hollandske VDH Products BV 

anvender skabe fra Eldon til at beskytte deres følsomme elektroniske komponenter, der er med til at 

sikre, at frugt som f.eks. bananer smager lige så godt, som de ser ud, også efter en transport på 

tusindvis af kilometer.

Hollandske VDH Products BV har i over 30 år været på forkant med udviklingen af tekniske og elektroniske 
instrumenter til måling af temperaturer, tryk og relativ fugtighed. Virksomheden har kunder i hele Europa, 
Nord- og Sydamerika, Australien og Asien. I tre årtier har virksomheden samarbejdet med Eldon for at sikre, at 
de elektroniske kredsløb og systemer er fuldt beskyttet.

I dag nyder VDH Products betydelig anseelse som markedsleder inden for skinne-, panel-, og vægmonterede 
instrumenter til anvendelse inden for et bredt spektrum af brancher, hvilket indbefatter afkølings- og 
klimastyring,  modning og lagring af frugt, procesteknologi, produktionsudstyr og køle- og varmeanlæg.

VDH Products stiller store krav til sine leverandører, fordi deres produktbehov i forhold til pålidelighed, sikkerhed 
og hygiejne er betragtelige. Virksomhedens mission er ”kun det bedste er godt nok.” Eldon har igennem tre 
årtier som den hollandske virksomheds foretrukne leverandør kunnet levere på forventningen om kontinuerlig 
fleksibilitet, hurtige leveringer og solid erfaring.

”Eldon og VDH Products BV er to virksomheder, der har en fælles mission om at imødekomme kundernes 
behov. I løbet af årene har vi samarbejdet på spændende projekter, og uanset hvor omfattende og komplekse 

Fortsættes på næste side.
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de end måtte være, så har vi haft succes med at gøre dem til effektive værktøjer for vores kunder. Alting bliver 
meget lettere, når man samarbejder med brancheprofessionelle og eksperter,” udtalte Olaf Schilte, Account 
Manager hos Eldon.

VHD Products trak på denne tillid og det mangeårige partnerskab samt ikke mindst Eldons erfaring med 
udvikling af skabe, da virksomheden besluttede at udvikle den intelligente regulator, PROBA 4, der overvåger 
og regulerer hele modningsprocessen fra det øjeblik, hvor frugten leveres til et lager til levering på 
bestemmelsesstedet. 

Den sidste modningsfase er normalt det sidste trin i hele frugtmodningsprocessen, og den betyder, at frugten 
ændrer farve, smag, konsistens og aroma. For eksempel plukkes de fleste bananer, når de er 75 % henne i 
modningsprocessen og dermed stadig grønne. Dette sikrer, at de kan klare transporttiden fra kilde til marked.

PROBA 4 sikrer, at leverandøren kan regulere hele bananmodningsprocessen på lageret – en krævende 
proces, der involverer temperaturregulering, gaskoncentration, fugtighed, ventilation og tryk. Den fleksible 
interface gør det muligt at styre endnu flere modningskamre vha. over 100 regulatorer, der er forbundet via 
ethernet. 

PROBA 4 er monteret i hovedafbryderen eller nær døren til modningskammeret Eldon STB-terminalboks 
(STB300x200x120), som giver høj slagfasthed og robusthed,  letvægt og høj korrosionsbestandighed mod 
opløsningsmidler, olie og benzin.

ldon sætter en ære i at sikre, at vores skabe testes af uafhængige laboratorier og har opnået certificeringer 
inden for en længe række områder, der kan hjælpe vores kunder med at opfylde flest muligt nationale og 
internationale standarder. Den nye PROBA 4 er blevet testet af TÜV Rheinland (Tyskland) og lever fuldt ud op til 
de strengeste krav.

Eldons klemkasser er fleksible og gennemtestede, hvilket var en nøglefaktor for VDH Products. Skabene kan 
anvendes både i horisontal og vertikal position, hvilket fordobler antallet af mulige standardstørrelser, takket 
være et smart design, der gør det muligt at montere DIN-skinnerne på profilerne både horisontalt og vertikalt. I 
kraft af Eldons engagement om at opfylde kundernes individuelle behov, gjorde virksomheden også en ekstra 
indsats for VDH Products, idet man udviklede en specifik løsning med ekstra hængsler til PROBA 4.

Gevindstagene gør det lettere at montere monteringspladerne, og behovet for ekstra profiler blev således også 
elimineret, hvilket øger den anvendelige dybde og reducerer omkostningerne forbundet med en klemkasse. 
Eldons klemkasser anvender de samme jordingsforbindelser som enhver anden model i skabsserien, hvilket 
tillige gør samling af skabene nemmere. Det sikrer også en sikker forbindelse mellem elementerne, fordi 
kunderne kan bruge de samme jordingskabler. 


