
Eldon în Coresi Shopping Resort

Am demarat două proiecte importante în cadrul noului mall Coresi din Brașov.

În luna Martie a avut loc marea lansare a Coresi Shopping Resort din Brașov, România.

Desfășurat pe o suprafață de 45.000 de m², noul mall cuprinde o galerie comercială, un cinematograf cu opt 

săli digitale, zone de distracții indoor/outdoor, precum și hypermarket-ul Auchan.

Coresi Shopping Resort reprezintă unul dintre punctele de interes major ale orașului nostru, în ceea ce privește 

petrecerea timpului liber, fiind totodată și locul în care Eldon a dezvoltat două proiecte importante.

Proiectul BMS (Building Management System) pentru întreg centrul comercial a constat în instalarea a 12 

dulapuri de podea: MCD20104R5 și MCD20124R5, echipate cu soclu, ventilație, încălzire anticondens, 

termostate și accesorii iluminare. 

Aceste echipamente au menirea de a gestiona calitatea aerului, temperatura, umiditatea, sistemele de 

securitate, și se realizează prin intermediul calculatoarelor industriale tip PLC, conectate la o serie de receptori și 

senzori de unde primesc informația ca apoi să o transmită mai departe către pompe, ventilatoare, sisteme de 

iluminat.
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Pentru BMS tablourile electrice au rolul de a controla instalațiile de climatizare și încălzire, iluminat, stingerea 

incendiilor și alarme.

Cel de-al doilea proiect îl reprezintă alimentarea cu energie electrică a Cinematografului CinePlex, proiect 

realizat de către firma KT Electric din Brașov, care a optat pentru produsele Eldon.

Am livrat produse Eldon pentru Tabloul Electric General al cinematografului precum dulapuri industriale pentru 

podea, din oțel cu două uși - MCD, versiunea semi-compactă cu ușă dublă - MKD și versiunea semi-compactă 

cu ușa simplă - MKS, accesorii și profile de fixare pentru întrerupătoarele generale din tablou, dar și cofrete de 

perete din oțel cu o singură ușă - MAS sau cu ușă dublă - MAD,  pentru alimentare cu energie pentru fiecare 

sală în parte. 

Flexibilitatea și atitudinea proactivă în oferirea de soluții, alături de înțelegerea celor mai exigente nevoi, 

conturează misiunea Eldon de a oferi tuturor clienților cea mai variată gamă de produse.

Ne bucurăm că am avut ocazia să contribuim la un proiect local de asemenea anvergură, proiect de o reală 

importanță în viața cotidiană a comunității brașovene, și care reprezintă totodată un pas important în 

dezvoltarea economică și socială a orașului.

Proiecte de succes: CLĂDIRI - DISTRIBUŢIA ENERGIEI DE JOASĂ TENSIUNE

ELDON PROIECTE DE SUCCES – CLĂDIRI - DISTRIBUŢIA ENERGIEI DE JOASĂ TENSIUNE; CORESI SHOPPING RESORT. 
RO. 16.07.2015.
© Eldon Holding AB. All rights reserved.
www.eldon.com

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


