Eksempler: BYGNINGER - DISTRIBUSJON AV LAVSPENNING

Eldon i Coresi-kjøpesenteret
Vi har startet to viktige prosjekter som en del av det nye Coresi-kjøpesenteret i
Brașov.
Coresi-kjøpesenteret i Brașov i Romania ble åpnet i mars.
Det nye kjøpesenteret dekker et område på 45 000 de m² og omfatter butikkområder, en kino med åtte digitale
kinosaler, underholdningsområder innendørs og utendørs samt Auchan-supermarkedet.
Coresi-kjøpesenteret er en av byens mest populære attraksjoner, og det er også stedet der Eldon har stått for
to viktige prosjekter.
BMS-prosjektet (Building Management System) for hele kjøpesenteret bestod i å installere 12 gulvskap:
MCD20104R5 og MCD20124R5, som var utstyrt med bunnplater, ventilasjon, oppvarming mot dugg,
termostater og belysningstilbehør.
Dette utstyret har til hensikt å styre luftkvaliteten, temperaturen, fuktigheten og sikkerhetssystemene og
produseres ved hjelp av industrielle datamaskiner av PLC-typen, som er koblet til en rekke mottakere og
sensorer som de får informasjon fra. Informasjonen sendes deretter videre til pumpene, viftene og
>
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belysningssystemene.
For BMS har de elektriske panelene til hensikt å styre temperatur- og klimakontrollen, belysningen, alarmene og
brannslukningssystemene.
Det andre prosjektet er strømtilførselen til CinePlex-kinoen, som er utført av KT Electric fra Brașov ved hjelp av
Eldon-produkter.
Vi har levert Eldon-produkter til det elektriske bryterpanelet til kinoen samt industrielle gulvskap i stål med
dobbeltdør – MCD, den halvkompakte versjonen, dobbeltdør – MKD samt den halvkompakte versjonen,
enkeltdør – MKS, tilbehør og monteringsbraketter for hovedbryterne i bryterpanelet, men også veggmonterte
skap i stål med enkeltdør – MAS eller dobbeltdør – MAD, for strømtilførsel til hver enkelt sal.
Eldons fleksibilitet og proaktive holdning når det gjelder å levere løsninger, i tillegg til deres forståelse av selv de
mest utfordrende behov, gjenspeiler Eldons målsetting om å levere et mest mulig variert utvalg av produkter til
alle kunder.
Vi er glade for at vi har hatt muligheten til å ta del i et lokalt prosjekt på denne størrelsen, et prosjekt som har
mye å si for dagliglivet i Braşov, og som også er en viktig del av utviklingen av byen, både økonomisk og sosialt.
Mild Steel, combinable version, double door enclosure,

MCD20104R5, 2000x1000x400,
IP 55, TYPE 12, 13, IK 10

Mild Steel, combinable version, double door enclosure,

MCD20124R5 2000x1200x400,
IP 55, TYPE 12, 13, IK 10

Mild Steel, combinable version, double door enclosure,

MCD20125PER5, 2000x1200x400,
IP 55, TYPE 12, 13, IK 10

Mild Steel, combinable version, double door enclosure,

MCD20164R5, 2000x1600x400,
IP 55, TYPE 12, 13, IK 10

Mild Steel, single door enclosure,

MAS0404021R5, 400x400x210,
IP 66, TYPE 4, 12, 13, IK 10

Mild Steel, single door enclosure,

MAS1008026R5, 1000x800x260,
IP 66, TYPE 4, 12, 13, IK 10

Mild Steel, double door enclosure,

MAD1401030R5, 1400x1000x300,
IP 55, TYPE 12, 13, IK 10

Mild Steel, semi-compact version, double door
enclosure,

MKD20124R5, 2000x1200x400,
IP 55, TYPE 12, 13, IK 10

Mild Steel, semi-compact version, single door
enclosure,

MKS20084R5, 2000x800x400,
IP 66, TYPE 4, 12, 13, IK 10

Mild Steel, combinable version, single door enclosure,

MCS20064R5, 2000x600x400,
IP 56, TYPE 4, 12, 13, IK 10

ELDON EKSEMPLER – BYGNINGER - DISTRIBUSJON AV LAVSPENNING; CORESI SHOPPING RESORT. NO. 17.06.2015.
© Eldon Holding AB. All rights reserved.

www.eldon.com

