
Eldon in het Coresi Shopping Resort

We zijn met twee belangrijke projecten gestart als onderdeel van het nieuwe 
Coresi-winkelcentrum in Brașov.

Het Coresi Shopping Resort in het Roemeense Brașov is in maart groots geopend.

Het nieuwe winkelcentrum heeft een oppervlakte van 45.000 m² en bevat een winkelgalerij, een filmtheater met 

acht digitale auditoria, indoor- en outdoor-entertainmentruimtes en de Auchan-hypermarkt.

Op het gebied van vrijetijdsbesteding is het Coresi Shopping Resort een van de grootste attracties van de stad, 

waar Eldon tegelijkertijd twee belangrijke projecten heeft ontwikkeld.

Het BMS-project (Building Management System) voor het gehele commerciële centrum bestond uit de 

installatie van 12 vloerstaande kasten: MCD20104R5 en MCD20124R5, uitgerust met bodemplaten, ventilatie, 

anti-condensverwarming, thermostaten en accessoires voor verlichting. 

Deze apparatuur dient voor het beheer van de luchtkwaliteit, temperatuur, vochtigheid en de 

veiligheidssystemen en is vervaardigd met behulp van industriële computers van het PLC-type, die zijn 
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aangesloten op een aantal ontvangers en sensoren, waarvan ze de informatie ontvangen. Deze informatie 

wordt vervolgens doorgestuurd naar de pompen, ventilators en verlichtingssystemen.

Bij het BMS zorgen de elektrische panelen voor de verwarming en klimaatregeling, verlichting, alarmen en 

brandmeldinstallaties.

Het tweede project is de stroomvoorziening van het filmtheater CinePlex, die door KT Electric uit Brașov is 

gerealiseerd met behulp van producten van Eldon.

We hebben Eldon-producten geleverd voor het elektrische hoofdschakelbord voor het filmtheater en stalen 

industriële dubbeldeurs vloerstaande kasten - MCD, de semicompacte versie, dubbeldeurs - MKD en de 

semi-compacte versie, enkeldeurs - MKS, accessoires en montagebeugels voor de hoofdschakelaars in het 

schakelbord, en stalen enkeldeurs wandmontagekasten - MAS of dubbeldeurs MAD, voor de 

stroomvoorziening van elk individueel auditorium. 

De flexibiliteit en proactieve opstelling bij het bieden van oplossingen en het inzicht in de meest veeleisende 

behoeften, illustreren Eldons missie om al zijn klanten het meest uiteenlopende productassortiment te bieden.

We zijn blij dat we deel uit mochten maken van een lokaal project van deze omvang, een project dat van 

essentieel belang is voor het alledaagse leven van de gemeenschap in Braşov, en die tegelijkertijd een 

belangrijke stap is in de economische en sociale ontwikkeling van de stad.
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