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A Eldon ajuda a garantir que as frutas chegam à 
sua mesa com um aspeto e sabor ótimos

A fruta que consumimos percorre normalmente longas distâncias. A empresa holandesa VDH 

Products BV confia nos armários da Eldon para proteger os seus componentes eletrónicos 

sensíveis, que ajudam a que as frutas, uma banana por exemplo, mantenham um sabor fantástico 

apesar dos milhares de quilómetros percorridos.

Durante mais de 30 anos, a VDH Products BV tem estado na vanguarda do desenvolvimento de instrumentos 
mecânicos e eletrónicos para medir a temperatura, a pressão e a humidade relativa, servindo clientes na 
Europa, em todo o continente americano, na Austrália e na Ásia. E, ao longo de três décadas, esta empresa 
holandesa colaborou com a Eldon para garantir que os seus sistemas e circuitos eletrónicos estavam 
totalmente protegidos.

A VDH Products é atualmente reconhecida como fornecedor líder de instrumentos para montagem em calhas, 
painéis e paredes, para utilização em vários setores, incluindo o controlo de climatização e refrigeração, o 
amadurecimento e conservação das frutas, a tecnologia dos processos, a maquinaria de fabrico e a ventilação 
e aquecimento.

Devido ao elevado nível de fiabilidade, segurança e higiene que os seus produtos requerem, a VDH Products 
faz exigências específicas aos seus próprios fornecedores para poder cumprir o seu lema de que ”não há 
substitutos para a excelência”. A Eldon tem sido capaz de corresponder a essas expetativas de flexibilidade 
sustentada, tempos de entrega imediatos e forte experiência ao longo das últimas três décadas, desde que foi 
selecionada como fornecedor de eleição da empresa holandesa.

Continua na próxima página.
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”A Eldon e a VDH Products BV são duas empresas que partilham um mesmo compromisso: satisfazer as 
necessidades dos clientes. Ao longo dos anos, colaboramos em diversos projetos interessantes e, 
independentemente das suas dimensões e complexidade, conseguimos que resultassem em ferramentas 
altamente eficientes para os clientes finais. Quando trabalhamos com verdadeiros profissionais e especialistas 
no terreno, tudo se torna mais fácil e melhor”, afirmou Olaf Schilte, Gestor de conta da Eldon.

Esta confiança e pareceria enraizada tiveram início quando a VHD Products decidiu tirar partido da larga 
experiência da Eldon na produção de armários e desenvolver o seu mais recente e inovador produto: o 
regulador inteligente PROBA 4, que monitoriza e regula todo o processo de amadurecimento da fruta, desde a 
sua chegada ao armazém.| O amadurecimento é, normalmente, a última etapa do processo de maturação da 
fruta e envolve a mudança de cor, do sabor, da textura e do aroma. Por exemplo, a maioria das bananas são 
colhidas quando está concluído cerca de 3/4 do seu processo de maturação, mas ainda verdes para que 
possam superar o período de trânsito entre a origem e o mercado.

O PROBA 4 permite ao fornecedor regular todo o processo de amadurecimento da banana no seu armazém, 
um processo meticuloso que envolve a regulação da temperatura, da concentração de gases, da humidade, 
da ventilação e da pressão. A sua interface flexível permite controlar mais câmaras de amadurecimento, 
gerindo mais de 100 reguladores ligados através de Ethernet.

O PROBA 4 é montado na caixa de comando central ou junto à porta da câmara de amadurecimento numa 
caixa de terminais STB da Eldon (STB300x200x120), que oferece elevada robustez e resistência a impactos, 
leveza e elevada resistência à corrosão provocada por solventes, petróleo e gasolina.

É com orgulho que a Eldon garante que os seus armários são testados por laboratórios independentes e têm 
várias certificações que ajudarão os clientes a cumprir as mais exigentes e variadas regulamentações nacionais 
e internacionais. O novo PROBA 4 foi testado pelo TÜV Rheinland (Alemanha), cumprindo na totalidade os 
seus requisitos mais rigorosos.

A flexibilidade das caixas de terminais da Eldon, de desempenho comprovado, foi uma vantagem essencial 
para a VDH Products. Os armários podem ser usados na horizontal e na vertical, duplicando o número de 
tamanhos padrão disponíveis, graças a um design inteligente que permite que os perfis de fixação de calhas 
DIN sejam montados tanto na horizontal como na vertical. Reflexo do seu próprio compromisso em satisfazer 
as necessidades individuais dos clientes, a Eldon foi um pouco mais além e disponibilizou à VDH Products 
uma solução personalizada de dobradiças adicionais para o PROBA 4.

A utilização de pernos de fixação facilitou a colocação da placa de montagem e foi eliminada a necessidade de 
perfis extra, o que permitiu aumentar a profundidade útil e reduzir o custo da caixa de terminais. As caixas de 
terminais da Eldon têm as mesmas capacidades de ligação à terra que todos os outros modelos na mesma 
gama de armários, o que simplifica a montagem e proporciona uma ligação segura entre os chassis pois os 
clientes podem usar os mesmos cabos de ligação à terra. 


