
Eldon i Coresi Shopping Resort

Vi har startat två viktiga projekt som är en del av den nya gallerian Coresi i 
Brașov.

Eldon wall and floor standing enclosures were chosen as an ideal solution for safeguarding electrical control 

and power distribution. 

Invigningen av Coresi Shopping Resort i Brașov, Rumänien skedde i mars. 

Den nya gallerian upptar en yta av 45 000 m² och består av ett kommersiellt galleri, en biograf med åtta digitala 

salonger, områden för inomhus- och utomhusnöjen och även stormarknaden Auchan.

När det gäller fritidsaktiviteter är Coresi Shopping Resort ett av de populäraste ställena i staden och samtidigt 

den plats där Eldon har utvecklat två viktiga projekt. 

BMS-projektet (Building Management System – byggnadshanteringssystem) för hela handelscentret bestod i 

att installera 12 golvskåp: MCD20104R5 och MCD20124R5, utrustade med bottenplåtar, ventilation, 

antikondensationsvärme, termostater och belysningstillbehör.  

> Fortsättning på nästa sida.
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Syftet med den här utrustningen är att hantera luftkvaliteten, temperaturen, luftfuktigheten och 

säkerhetssystemen. Utrustningen har konstruerats med hjälp av industridatorer av PLC-typ som är anslutna till 

en serie mottagare och givare som ger dem information. Informationen skickas sedan till pumparna, fläktarna 

och belysningssystemen. 

I BMS-systemet har man elpaneler med syftet att kontrollera värme, klimatstyrning, belysning, larm och 

brandsläckningsinstallationer. 

Det andra projektet är CinePlex-strömförsörjningen till biograferna. Den har färdigställts av KT Electric från 

Brașov med produkter från Eldon. 

Vi har tillhandahållit Eldon-produkter till biografens elektriska huvudcentral samt industrigolvskåpet MCD i 

stålplåt med dubbeldörrar, den halvkompakta versionen MKD med dubbeldörrar och den semikompakta 

versionen MKS med singeldörr. Dessutom har vi tillhandahållit tillbehör och fästen till huvudströmbrytarna i 

centralen, och även väggskåp i stålplåt med en dörr – MAS – eller två dörrar – MAD – för strömförsörjning till 

varje enskild biosalong.  

Vår flexibilitet och proaktiva inställning när det gäller att tillhandahålla lösningar, samt vår förståelse för hårda 

krav, visar på Eldons mål att kunna erbjuda alla våra kunder ett mycket varierat produktsortiment.

Vi är glada över att ha fått möjligheten att vara en del av ett lokalt projekt av den här storleken. Det är ett projekt 

som är viktigt för vardagslivet i samhället Braşov och som även innebär ett steg framåt för stadens ekonomiska 

och sociala utveckling.
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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


