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Siemens anvender nu elskabe fra  
Eldon til deres Cerberus PRO-
brandsikringssystem

Da Siemens Building Technologies fik behov for mere brandbeskyttelse til 
virksomhedens markedsførende udstyr fandt de den perfekte løsning i det 
skræddersyede Eldon MAS-elskab med glasdør.

Den kundemålrettede ekstra indsats er netop Eldons speciale. Da Siemens Building Technologies i Holland 

efterspurgte et elskab, der kan øge sikkerheden af virksomhedens mest avancerede elektroniske 

branddetektionsudstyr, kunne Eldon med sin kundeorienterede indgangsvinkel hurtigt finde den rette løsning.  

Løsningen på kundens problem

Siemens Building Technologies, en af verdens største producenter af sikkerheds-, brandsikkerheds- og 

bygningsautomation, henvendte sig til Eldon for at få en sikker løsning til at beskytte den følsomme elektronik 

og følsomme komponenter i virksomhedens brandsikkerhedssystem.  Det var ikke noget problem for Eldon 

Express Customization Center i Drachten, Holland, der specialiserer sig at sikre kunderne hurtig hjælp med 

hurtig bearbejdning og tilpasning og ikke mindst kyndige eksperter.   

> Fortsættes på næste side.

FORDELE FOR 
KUNDEN:

Tilpasset design i 
henhold til kundens 
behov.  

Omkostningseffektiv 
enhed 

Lagerservices  

Levering direkte til 
slutbrugeren inden  
for 48-72 timer
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Eldons løsning

Siemens opgave omfattede udvikling af et brugerdefineret MAS kabinet med specielle huller i 

monteringspladen, samlet DIN monteringsskinner, glasdøren og ledning kanaler. Siemens redegjorde for, at de 

havde behov for et driftssikkert, vandtæt elskab, som kan beskytte deres branddetektionsudstyr, som på hurtig 

og pålidelig vis analyserer de vigtigste årsager til brand som f.eks. røg, varme og kulilte. 

Eldons MAS-elskabe med glasdøre er det perfekte valg ift. vægmonterede skabe pga. det store udvalg af  

standardstørrelser, aftagelige dørprofiler, jordingsfaciliteter, og hængsler og låse er let aftagelige. Men hvad 

Siemens også lagde vægt på var Eldons evne til hurtigt at imødekomme en forespørgsel på højt specialiseret 

udstyr, og dette skete takket være virksomhedens strategisk placerede Express Customization Center.

Vores Area Sales Manager i den sydvestlige del af Holland, Anton Sterk, værdsatte samarbejdet med Siemens 

Siemens Building Technologies i Holland, herunder gennemførelsen af den logistiske proces efter den endelige 

kontrol af tegningerne og de påkrævede specifikationer. 

Siemens var i stand til på kort tid at gennemføre en omkostningseffektiv og pålidelig løsning til at forbedre 

brandsikringen af bygninger, og derved beskytte både personer og ejendom. Eldons MAS-elskabsløsning er 

garant for en lang levetid og driftssikkerhed inden for en lang række anvendelsesområder fra hygiejnerum til 

datacentre eller fabrikshaller.


