
A Eldon no Coresi Shopping Resort

Iniciámos dois projetos importantes para o novo centro comercial Coresi em 
Brașov.

A abertura oficial do Coresi Shopping Resort em Brașov, na Roménia ocorreu em Março.

Com uma área de 45 000 m², o novo centro comercial inclui uma galeria comercial, um complexo de cinema 

com oito salas digitais, áreas de entretenimento interiores e exteriores e ainda um hipermercado Auchan.

Na área do lazer, o Coresi Shopping Resort é uma das maiores atrações da cidade e é também o local onde a 

Eldon desenvolveu dois projetos importantes.

O projeto de BMS (Building Management System - Sistema de gestão de edifícios) de todo o centro comercial 

consistiu na instalação de 12 armários de instalação no solo: modelos MCD20104R5 e MCD20124R5, 

equipados com placas inferiores, ventilação, aquecimento anti-condensação, termóstatos e acessórios de 

iluminação. 

Estes equipamentos destinam-se a gerir a qualidade do ar, a temperatura, a humidade e os sistemas de 
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segurança e são fabricados utilizando computadores industriais do tipo PLC ligados a um conjunto de 

recetores e sensores, dos quais obtêm a informação que é depois transmitida para as bombas, ventoinhas e 

sistemas de iluminação.

No BMS, os painéis elétricos destinam-se a controlar o aquecimento e a climatização, a iluminação, os 

alarmes e as instalações de extinção de incêndios.

O segundo projeto consiste no fornecimento de energia ao complexo de cinema CinePlex, o qual foi concluído 

pela KT Electric de Brașov, utilizando produtos da Eldon.

Fornecemos produtos da Eldon para o quadro elétrico principal do complexo de cinema, assim como armários 

industriais de instalação no solo com porta dupla em aço - MCD, a versão semi-compacta, porta dupla - MKD 

assim como a versão semi-compacta, porta única - MKS, acessórios e suportes de montagem para os 

interruptores principais do quadro elétrico, mas ainda armários de porta única em aço montados na parede - 

MAS ou porta dupla - MAD, para o fornecimento de energia de cada sala individualmente. 

A flexibilidade e a atitude proativa no fornecimento de soluções, assim como a compreensão das 

necessidades mais exigentes, representam a missão da Eldon na disponibilização da mais variada gama de 

produtos para todos os seus clientes.

Foi um prazer participar num projeto local desta envergadura, um projeto de grande importância para a vida 

diária da comunidade de Braşov, o qual representa ainda um passo importante na direção do desenvolvimento 

económico e social da cidade.
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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


