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Proiecte de succes VDH PRODUCTS BV

Eldon se asigură că fructele de pe masa 
dumneavoastră arată natural şi au un gust 
extraordinar

Compania olandeză VDH Products BV se bazează pe cofretele Eldon pentru a-şi proteja 

componentele electronice fragile care asigură menţinerea gustului şi aspectului fructelor, în ciuda 

miilor de kilometri pe care le parcurg până să ajungă în supermarketuri.

De peste 30 de ani, compania olandeză VDH Products BV ocupă un loc fruntaş în domeniul proiectării 
instrumentelor mecanice şi electronice de măsurare a temperaturii, presiunii şi umidităţii relative, deservind 
clienţi din Europa, America de Nord şi de Sud, Australia şi Asia. De trei decenii, compania derulează un 
parteneriat cu Eldon pentru a asigura protecţia circuitelor şi instalaţiilor sale electronice.

În prezent, VDH Products este recunoscută la nivel mondial ca lider în domeniul furnizării de produse cu 
montare pe şină, panouri şi perete, care se pot folosi într-o gamă largă de etape de producţie, printre care 
controlul refrigerării şi al climatizării, maturarea şi depozitarea fructelor, tehnologia proceselor, utilaje de 
producţie, încălzire şi ventilaţie.

„Eldon şi VDH Products BV sunt două companii care şi-au asumat acelaşi angajament: acela de a satisface 
nevoile clienţilor. De-a lungul timpului am derulat numeroase proiecte împreună şi, indiferent cât de mari şi de 
complexe au fost, am reuşit să le transformăm în unelte extrem de eficiente pentru clienţii noştri finali. Atunci 
când lucrezi cu profesionişti adevăraţi şi cu experţi în domeniu, lucrurile se fac mai uşor şi mai bine“, a mărturisit 
Olaf Schilte, Director Relaţii Clienţi în cadrul Eldon.
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VDH Products a decis să folosească produsele noastre pentru proiectarea regulatorului „inteligent“ PROBA 4, 
care monitorizează şi reglează întregul proces de maturare, din momentul în care fructul ajunge în depozit.

PROBA 4 ajută furnizorul de fructe să ţină sub control procesul de maturare a produselor, în propriul depozit, un 
proces meticulos care implică reglarea temperaturii, a concentraţiei de gaz si umidităţii, ventilaţiei şi presiunii.

PROBA 4 se montează în cutia de distribuţie centrală sau lângă uşa camerei de maturare, într-o cutie terminaţie 
Eldon STB (STB 200x300x120).

Cutiile de terminaţie STB se pot folosi în poziţie atât verticală, cât şi orizontală pentru dublarea numărului de 
dimensiuni standard disponibile, datorită designului util care permite montarea profilurilor care fixează şinele DIN 
atât pe orizontală, cât şi pe verticală.

La îndeplinirea angajamentului de a satisface nevoile clienţilor, Eldon a oferit pentru proiectul VDH Products o 
soluţie specială echipată cu  balamale suplimentare pentru PROBA 4. 


